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 .קת(כ1 6:6 תא ג.

I. Huius 60/0015 Bibliorum Hebraicorum proprium est, 
quod textui masoretico et gravissimae /ecfiones variae codicum 
Hebraicorum manu scriptorum versionumgue veterum 660 68 
ad emendandum textum traditum in notis adduntur. 

Ad verba scriptorum biblicorum ipsorum quam maxime 

restituenda duae viae inveniuntur: aut (a) textum continuum et 

emendatum proponimus, quem quidem, quod ad fidem plus 

minus eruendam attinet, non nisi ad quoddam tempus — paulo 

fere ante versionem veterrimam — persequi possimus; aut (b) 
textu masoretico, sicut traditus est, quasi fundamento editionis 

nitimur et occasione data lectionibus variis vel consiliis ad textum 

emendandum in notis positis interpretamur. Hanc rationem (Db) 
partim doctrinae partim utilitatis causa iniimus. Quam metho- 
dum, quamquam ex philologia consideratam interdum aliena et 
parum sibi convenientia gignere editorem non fugit, tamen טפו 

communi servire existimat. Cum ea, quae ad textum emendan- 

dum proposita sunt, inprimis veteribus versionibus nitantur, tex- 

tum temporis, quod supra diximus, restituere in mente habemus. 

Neque vero rationis constantis causa modum anguste coercuimus: 
quoties versionibus adiuvantibus aut sine illis textum originalem 

erui posse spes erat, vestigia persequi non dubitabamus. 
2. In Zextu masoretico, qui pro fundamento poneretur, 

eligendo dubium erat, novusne textus ratione eclectica secundum 

fidissimos testes restitueretur an exemplar quoddam codicum, qui 

exstant, redderetur.  Hanc viam ingrediendam decrevi, cum 
illa methodus sine apparatu amplissimo, quo fontes singularum 

lectionum variarum receptarum demonstrentur, nullius pretii sit. 
Etiam Baer dicere, unde lectiones a se receptae orerentur, 
saepe neglexit. Codicem 0, quem egregiis virtutibus praestare 

1 cf editoris libellum: Uber de Notwendigkect und Moglichkeit einer 
neuen Aussabe der hebriischen Bibel, Leipzig 1902. 
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ceteris nemo negat, supposui. Etiam hunc codicem cum arti 

criticae tum pris legi0us ante propositis subigendum fuisse 

manifestum est; quod maxime opus erat, cum aut in codice 0 

ipso confusa et inaequalia inveniantur aut dissensione inter doctos 

ipsos orta quaeratur, utrum codex # sequendus sit necne. 

Quaestiones inprimis a BAER-DELITZSCH, )1206/ Genesis 1809 
Praef.) et GINSBURG (utrod. to the . . . Hebr. Bi0le, 1897, p. 2558S. 

114s) propositae mihi ante oculos obversantur. Haec decrevi: 

a) cum Sckewa sub priore duarum  consonantium con- 

sonarum legitur, non est, quod Schewa compositum scribatur. 

Codex 8 suo iure modo Schewa simplex modo (sed rarius) 
compositum scribit. Tantummodo secundum HEIDENHEIM (ben 

Ascher), id quod saepius contrarium est codici 0, si Schewa 
compositum legitur, semper Meteg praecedere opus est. Ergo 

 םיִלְלקְמ.  etתֹובַבְר 66 םיללקמ, 566 תֹובְבְר
b) Opus non est verba ,שרג oN, ךרב in medio littera I 

litterave 2 pro vel 9 scribi. Hoc guoque loco habemus, quod 

scribendi rationem codicis 0 obtineamus, in quo utrumque legitur. 

Vide GINSBURG, Introd. 257s. 
c) Dagesch emphaticum, quo ut formae ,בָללָּב רפָאי, יִתָמדםִע 

 - etc. afficiantur, BAER postulat, argumentis confirּומיִלְעְי , םֶלָעַה

matum non est. Confer GINSBURG, l. c. 114ss. Hic quoque 

codex 1B recte scripsit. | 
Ea, quae sub b) et 6( dicta sunt, probabantur 600106 0 

illustri MERZBACHER, quem doctoris A. FREIMANN Francofurten- 
sis beneficio cognovi. Quem opinioni BAER haud ambigue 
obstare collatione quinquaginta locorum, quam manibus teneo, 

demonstratur. 
d) Item Rape iterum ac saepius ponere, id quod postulat 

GINSBURG, et accentum alias nisi apud Paschia bis scribere, 
ut solet BAER, una cum codice 0 neglegendum putavi. 

e) Item Chateph Qaimes illud omisi, quod a BAER saepe pro 
Qamee chatuph scribitur ita, ut errare haud difficile sit, quodque 
saepius, sed nulla ratione constanti (exempli gratia Gn I4,1. 5 

 . cf Gn 3,5. 11; 6,15) etiam in codice B legiturר  etרֶדָּכ

3. Quam ob rem praeter exceptiones sub 2a et 2e enumeratas 

et sub 4—6 enumerandas textus masoreticus Bibliorum secun- 

dum principem editioneim JACOBI BEN CHAJJIM (anni 1524/5) in 

apparatu littera 8 (Bormderg) significatam exscribi potuit. Bibliis 

enim Hebraicis a GINSBURG secundum (cf Introd., p. 111( editis — 
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quorum magnas et varias virtutes gratissimis animis omnes aesti- 
mant — etiam obiter percursis codicem 9 denuo conferendum esse 
apparuit.* Quod I. 1. KAHAN Lipsiensis suscepit. Ibi tantummodo, 
ubi manifesta menda typographica et alii errores vel permira 
codicis BEN CHAJ]JIM propria? adesse videbantur, silentio codicem 
8 reliqui. Omnes aliae differentiae in apparatu a me notatae sunt. 
Id incommodum, quod hac ratione inita nonnulli errores mani- 

festi rationis scribendi et accentuum servandi erant, ne apparatus 
rebus vilissimis oneraretur, sarciri et compensari puto eo, quod 

alterum rationis eclecticae — qua BAER et GINSBURG saepe usi 

sunt — inevitabile incommodum quam maxime fugimus, id dico 

quod fundamentum textus restituti aliquid incerti habet. 
4. Quod attinet ad Meteg scribendum, codex 3 saepe in- 

diligenter et ex libidine se gerit. Quae cum ita sint, in omnibus 

partibus textus — in notis ut hac in re omnia congruerent fieri 

non potuit — editor principia a BAER in MERx, Archiv fiir 

wessensch. Erforsch. des AT I, 1867 deposita secutus est. Inter- 
dum — sed raro — insuper Meteg, si certissima testificatione 
nitebatur, receptum est.3 

5. Accentus sequuntur 41, specialiter 0; solum Zakeph 
parvum, quoties non praecedente servo in codice 9 inveniebatur, 

secundum regulam in Zakeph magnum mutabatur vel cum 

accentu antecedente scribebatur (expl. gr. Ex 39,10 .(וב"ואלמיו 

cf exempli gratia in Gn 2--14 3 et GINSB.:ז  
CDR 22 לכ al ל 5,25 םינומשו sb Io,T הנל Es 

  . 7ךגובצע ...צ 26 םינמשו ...ומ 144 שלו 3,16
 17 הפלכאת . ב 29 וכ cs 6: םררתב ו ה

 4,4 ןהּבלחמו . . . ב ב 1 והרב
Mirus quidam error apud GINSBURG invenitur in Jdc 9,33: .דמעיו קעס רקבב 

2 In his numeranda sunt Chateph Qamez saepius scriptum 66 6 

lectiones mixtae, id est duarum et possibilium ad impossibilem lectionum 
copulatio: cf -ךbh (Makk. et accent.) Jdc 9,14; in7yy Gn 2,16; Tגבור"צ 109; 

  Gnרמעלְרַּ ; Jdc 7,20םתעקתו)  autםתעקתו  )pro autםֶּתַעקְתּו  10,21, vel'עדינב

14,1 (Shea et Makk.); a 11,31; a2W. 13,12. Menda typographica vel 

alii errores sunt, si Dagesch omittitur multis locis: vide np! Gn 11,29. 31. 

 -vel scrip ,( saepius abestהתא etiam in np et)  — 19,14$א — I9,2.8. iא(
tiones ut: םיניעל 2,6 sive ארקיו 4,17, vel si ab ipsa Masora receditur: 

vide Jdc r1,25 ברה def. contra Masoram in margine inferiore notatam vel 

v. 31 הלוע plene contra 31 6,26, necnon IS 3,10 Qn )48 in marg. 2¥—). 

3 In libris Gen. usque ad Jos. saepe rei typographicae causa Meteg 
a dextra parte vocalis scriptum est — id quod non prorsus juste se habet 
 תה(.  sed)ה, sed inde a libro Jud. Meteg suo loco legitur ;( דמעו , 7“)



PROLEGOMENA VI 

Praeterea si sententiae et sensus causa aliquid mutari opus 

esse videbatur, annotabatur. Sed planissime declaratur, ut notae 

quam brevissimae fierent, non omnes accentus comprehensionis 
ad unum accentum mutatum accommodatos esse. Quod lec- 

turis permissum est. Eandem ob causam nonnulla minutiora, 
quae ut mutarentur, sensu comprehensionis et, praesertim in par- 

tibus poeticis (vide Dt 33,17. 28 ac saepius), discriptione stichica 

caesurave postulabatur (ne ea quidem,: quae WICKES affert) 

mutata non sunt. Quod si constanti quadam ratione factum 
esset, notae maximopere auctae essent et, si mutationes in notis 

enumeratae non essent, textus perspicuitas exstincta esset. 6 

cum ita essent, haud facile modum mihi imposui.* 

6. Pericopae textus traditae secundum codicem 0 6 
sunt; D significat incisiones maiores, quae dicuntur apertae, ₪ 

minores, quae dicuntur clausae. Cum codex B (sicut multi 
codices) 0/7/05 illas tantum in Pentateucho, ubique habeat 

pericopas, inde a Josua, ut ultra codicem 3 processum esse mon- 

straretur, minores litterae (» et (ס scriptae sunt. Ac quod in 

600106 0 a Josua saepe ambiguum est, utrum incisiones apertae 

an clausae sint, litterae (non pericopae ipsae) traditionem maso- 

reticam a GINSBURG (cf. eius Introduct. cap. 11( in Bibliis Hebraicis 

redditam sequuntur. Tantummodo si codex 9 cum GINSBURGIO 
discrepans pericopam habet, littera — sive 5 sive o — libero 

arbitrio scripta est. Quo modo legentibus brevissime discriptio tra- 
dita aut interpretatio textus 1112 expressa ante oculos proponitur. 

Haec cum saepe a vero aberret, in nova editione secundum 

nostri temporis scientiam textum dividi opus erat. Quoties 
incisio sive maior sive minor szze litteris D aut D invenitur et 

letteris D et D scriptis aut nullum aut minimum spatium inter 

missum est, silentio alia ac masoretica discriptio supposita est 

qua in re non omittendum est codicem 0 iterum atque iterum 
exigua spatia relinquere, quae num solum typographiae gratia 
interiecta 510 non semper facile est diiudicare. Quam plerum- 
que causam fuisse existimo. — Poeticos locos traditionis maso- 

articae ratione non habita fuisse dividendos apparet. Paucis 
locis Masoram editoris adiutricem esse nemo nescit. 

7. Quod ad 0/0 attinet, expressis verbis editorem in 

* Qere perpetuum eandem ob causam semper et interdum Qe? illud, 
quod mere orthographieum est (expl. gr. ותְביִבְס , וָתשֶאְרִמ 15 26,5. 7), ו notis 
commemorare omisi. 
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habuisse negatur, 0///65 varias lectiones ormuiague adהמומס  
textum emendandum consilia colligere, id quod apparatum maxi- 
mopere auxisset. Semper versari opus erat in 60, quod vel hoc 
vel illo modo zrs:gne vel gravius est. Modum incertum et in 
uniuscuiusque ,,subiectiva“ opinione positum esse nemo nescit — 
praeterquam quod interdum spatii ratio erat habenda: si, quorum 
est iudicare, nos medium quoddam recte tenuisse existimabunt, 
id nobis gratissimum et summi erit pretii. 

Locorum alicubi repetitorum (ex. gr. cf. 2R I8ss = Jes 
36ss), si altero loco rectus, altero falsus textus erat, differentiae 
saepe posteriore tantum loco notabantur. Qua ratione quin 
occasione data desisteremus, fieri non poterat. 

Locos recentiuin liororuim citare et 7/07/0000 doctorum afferre 

omiittendum erat. Si quis secum reputabit, hoc opus perfici non 

potuisse, nisi inprimis fines certi et ei angusti tenebantur, is et 

alia, quae postea forte ab editore exstincta sunt quaeque desiderat, 

et hoc, quod vitium videtur esse, excusabit. Hoc loco omnibus 
eis, quorum ex libris usum cepimus, gratias agere 1001 4 

8. Lador ita divisus est, ut consilium totius operis (ab 
editore compositum et a viris, qui in editione paranda eum adiu- 

vabant, probatum) et textum Bibliorum masoreticum totum editor 

praestet. Notae et discriptio textus (poeticorum praesertim loco- 
rum) partim ab editore partim a sociis oriuntur. Toti operi 

eandem formam afferre non semper 18016 fuisse nemo non 
intelleget. Quoties de forma vel re cum sociis componere opus 

erat, hi semper obvia erant comitate. In libris Exodi et Nume- 

rorum notae communi VICTORIS RYSSEL nuperrime defuncti (cujus 

praematuram mortem omnes lugent) et editoris labori debentur. 

In plagulis legendis maxima adhibebatur. cura. Et editor 
unamquamque et socil unamquamque ab ipsis praeparatam 

plagulam bis perlegerunt. Praeterea nulla plagula prelo trade- 

batur, nisi eam viri docti 1. 1. KaHaN et Dr. KRAMER, pastor 

Gerichshainensis, necnon Dr. CHAMiZER officinae Drugulinianae 

director, quibus gratias ago maximas, accuratissime perlegerant. 

Nihilosecius imbecilla generis humani natura ne hic illic mendum 
quoddam typographicum restiterit, impedire non potuerit. Lec- 
tori benevolo, qui de erratis et illis et aliis certiorem me fecerit, 

gratiam habebo. 

Scripsi Lipsiae R. KITTEL, D. 
Id. Mart. 1905. 
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GENESIS. תישארב 

 ץֶרָאָהְו ץֶרָאָה תאו םימשה תֶא םיִהלֵא אָרְּב תיִשאַרּבי 1
 ינּפ-לע תֶּפֲחַרְמ םיהלֲא ַחּורְו םֹוָהְת נפל ךֵׁשֲחְו הב הת הָתיִה
 רואָהתֶא םיִהלֲ אְריו+ :רֹואדיִהְיְו רֹוָאדיִהְי םיִהלֲא רמאיו :םיָמַה
 ואל ו םיָהלֲא ארקיו5 ְּדַׁשֲחַה ןיֵבּו רֹוִאָה ןיֵּב םיִהלֲא לב בטי

 פ = = דָחָא םוְ רבה בריה הלל אר ךָשֶחלְו םז
 :'םימל םימ ןיב ליִּדְבַמ יֵהיִו םיָמַה ךותְּב עיָקְר יִהָי םיִהְלֶא רָמאָיַַ
 עיקרל תַחָּתַמ שא םִימַה ןיַּב לּדְבו ליִקְרֲה"תֶא םיִהְלֶא שעיוז
 םימש עיקרל םיִהְלֶא אָרקיו* :ךכדיהיו עיקרל לעמ רֶׁשֲא םיַמַה ןיִב

 םיפה ּווקיםיהלָארֶמאַיוי = 5 :יִנשםו רָקָביִהַו בעיה
 ארק :'ןכ"יהיו הָשְּבִיַה הָאְרַתְ דהא קמא שה תחת
 :בומיִּכ םיִהלֲא אדי םיִמי אָרְק םִיַמַה הָוְקַמְלּו ץֶרֶא הָׁשְּבילוםיַהלֶא
 הֶשָע יִרְּפ יץע ערז עיִרזמ בשע אָׁשָּדְץְרָאָה אֵׁשְדַּת םיהלֶא רָמאיויי
 אָשּ ץֶרָאָה אצותוי* :ןכ"יהיו ץֶרָאָה"לַע ובְדועְרז רֶׁשֲא 'וניִמָל יֵרְּפ
 אָריו ּוהָניִמְל וֶבועְרז רש יִרְּפהַשֶע ץֶעְו ּוהָגיִמְל ערָז עיֶרְזִמ בֶׂשֲ
 רָמאָוצ פ | :יִׁשיִלְׁשםֹירָקְבִהוֶרֲעיַהְיְויצ :בּוטדיּכ םיִהלֶא
 הלילה ןיִבּו םיַה ןיּב לילְבַהְל םיִמָשַה עיִקְרַּב תראָמ יי םיִהְלֶא
 םיִמָשַה עיקְרַּב תרואְמְל ויו 5 :םיִנְׁשְוםיִמְְלּו םיִעֹומְלּו תתאל יהו <

 םיִלדַָּה תְראָמַה יֵנְׁשתֶא םיִהלֲא שעיוו5 :ןכדיהיו ץֶרֲאָה-לע ריִאָהְל
 תלׁשִמַמְל ןמָקַה רוָאָמַה-תֶאְו םויַה תַלָׁשְמִמַל לדָּנַה רֹוֲאָמַה-תֶא

A Mea 

 ריָָהְל םִיַמשַה עיקְרּב םיִהלֲא םָתא ןתיניז :םיבכְַּה תֶאְו הלל
Cpr,rsic 4l (3 maj) | 6 ins j2°י ex 7; 616 et g. 11.15.24. | dl 

 הֶוְקִמ  12 etc et 6 ad 8| 9 *1 prbזס. . ; cf 4גת בֹוטִיְּכ םיִהלֲא ארי  etןכדיהיו
= 6 cuvaywyh 6[םימה הוקמ זס | * 6 + -לָא םיִמָשָה תַחַּתַמ םִיַּמַה ווקיו) 

  < 6* | 14 8ל | zet 3MSS 0נ cfvהָׁשָּכִיַה אָרִּפַו םֶהיִוְקִמ | גז *1 ץעְו,
A.ו  deg sed cf Mas ad v 14. 16 || 16 6 66 Gpxds,םימשה | 15 8 א  

Biblia. 



 2 תישארב 4

 ְֶׁשְחַה ןיבּו רוִאָה ןיִּב ליִלָבַהְלְו הָליַַבּו םויַּב לשְמַלְו :ץֶראָהְלע
 פ = = :יִעיִבְר םי רָקְב"יִהְיְו בֶרעיִהְיְופ :בּוטדיִּכ םיִתלֲא ארי
 ץֶרָאָה"לע ףֶפועְי ףועו היח שפג ץֶרָׁש םימה ּוַצְרֶשי םיִהלֲא רַמֲאיוס
 תֶאְו םיִלדְּנַה םִניִנּתַהתֶא םיהלֶא אָרְבַו=: :יםימשה עיקְר יִָפדלַע
 העל תֶאְו םהנימל םִיִמַה וצרש רַשַא תֶשַמרֶה היַחַה שפל
 ורֶּפ מאָל םיִהלֲא םתֹא ְֶרֶביו>= :בוטיִּכ םיִהְלֲא אריו הניִמְל ףֶנָּכ
 "יִהְיַו בריה :ץֶרָאְּב ברי ףוֶָהְו םיֵמיַּב םִיַהַה-תֶא ּואְלִמּו ּובְרּו

 הָּיַח שפג ץֶרָאָה אצות םיִהְלֶא רָמאיַו* פ :יִׁשיִמֲח םמ רֶקְב
 םיִהְלֶא שעור :ןכזיהיו ּהָניִמְל ץֶרֶאדּותיחְו שָמָרְו הָמָהְּ הימל
 הָמְרֲאָה ׁשמר"לְּ תֶאְו הָניִמְל הָמֲהְּבַה-תֶאְו ָּניִמל ץֶרָאָה תִיִחדתֶא
 ּונָמְלַצְּב םֶדֶא הָשַעְנ םיִהלֲא רמו :בומיִּכ םיָהְלֶא אָרַו ּוהָניִמְל

 ישֶרֲאָהלֶכְבּו הָמֵהְּבבּו םִיַמְׁשַה ףועְבּו םיַה תַּנְדִב ּודְרִיְו "ּונַתּומְדִּ
 :ץֶרָאָה"לע ׂשַמֹרֲה ׂשֵמָרָה"לכְבּ

 ותא אָרְב םיִלֲא עב מלב ְֶֿאָה"תֶא ו םיִהלֶא אב
 :םֶתא אָרְּב הָבְקְנּו רֶכְז

 םיהְלֶא םֶּתְל רָמאיַו םיִהלֶא םֶתא ְּךֶרֶביו
 םִיַה תֶגְדִּב ּודְרּו ָהָׁשְבִכְו ץֶרָאָהתֶא ּואָלַמּו ּוָבְרּו ּוָּפ
 :ץֶרֶאָהְדלַע תֶשָמרַה יהיַח"ִלָכְבּו יםוְֿשה ףועבו

 שא עז עֶרֹוובְׁעלְכיתֶא םָל יתַתָנ נה םיהלָא רֶמאופ
 םֶכְל ערָז עַרֹו ץעדירפ וּב"רַׁשַא ץֶעֶה"לְּכיתֶאְ ץֶרָאָהלְב ינּפדלַע
 שמור ולכלו םִיַמְׁשַה ףועדלָכלּ ץֶרָאָה תִיַח"לָבְלּופ : :הָלְֲאְל הָיִהִי
 :ןֵכיַהְו הָלְכָאְל בשע קֶריהלָּכדתֶא * היח ׁשֵפְנ ֹוּב"רְׁשַא ץֶרֲאָה-לע
 -יִהיְו בֶרֲעדיִהְו דֶאְמ בּוטדהַּגַהְו הָשָע רֶׁשֲא-לְכיתֶא םיִהלֶא ארו
 8 אב ץֶרָאָה םימשה לכו: 5 | 5  ּויָששַה ם רק
 םויּב תּבְׁשו הֶׂשֲע רֶׁשֲא ותְכאַלִמ יֵעיִבְׁשַה םִיַּב םיִהְלֲא לכו
 יֵעיִבְׁשַה םויְדתֶא םיִהלֲא ףרביו* :הֶׂשְע רֶׁשֲא וָתְבאַלְמ"לָּבַמ יִעיִבָשַה
 :תושעל םיִהְלֶא אָרְּברַׁשַא ותְבאלְמ -לָכְמ תַבָש וב יִּכ ותא שקינ

 רכה ץֶרָאָהְו םיִמָשה תודות יהָלֲאּ פ

cf 44 |6 / 21 ג םהינימל 661 60); 1 ₪6 םהָנימל,  cf 6 e20 וח5 ןכ"יהיו ,  
 26 * 6 'מדכו | * 1 6 8 ץראה תֶיַח | 28 * 5 6 68 cf( 26) הָמָחְּבַבּו | ? ג
 היחה || 30 5 יִּתְתַג cf 9,3 (15MSS 6 תאו) | (?כ 2,2 עא68 al ישָשַה | 4 3 6

 רֶפַס הָז || * 56 41 (ה ומ; 1 ₪+ םיִהלֲא םָאְרֶבְּב



2,523 GENESIS 3 

 םֶרָמ הָדָשַה ַיִׂשֹולָכְופ :םִיָמָׁשְו ץֶרֶא 'םיִהלֲא הָוהְי תֹוׂשֲע םויְב
 םיִהלֲא הָוהְי ריִטָמַה אל יִּכ חָמְּצִי םֶרָמ הָרָשַה בֶׂשעלָכְו ץֶרָאָב הָיהְי
 ץֶרֲאָה-ְוִמ הָלעֶי ידָאְו< :הָמְדאָה-תֶא דבעל ןיא םֵרָאְו ץֶרֶאָהְדלַע
 רֶפְע םלֲאָה-תֶא םיִהלֲא הוהְי רצו" :הָמְדֲאָה ִנָּפלּב"תֶא הֶקָשַהְו
 :הָיח שפנל םָרָאָה יִהיַו םייח תֶמָשְנ ויֵּפַאְּב חפיו הָמְרֲאָה"וִמ
 ירי רֶׁשֲא םֵדָאָהזתֶא םׁש םֶׁשו םֶדָּקמ ןֵרעְּבג םיָהֹלֲא הָוהְי עט
 בוטו הָארמְל דַמְחְנ ץע- לָּכ הָמָדֲאָה"ןמ םיִהְלֶא הֹוהְי חַמַציַופ
 רָהָנְויס 'עֶרָו בוט תעָדה 4 2 ה ךותְּב םיּיַחה ץֵעָד לאל

 השר הלוק ץֶרָא-לכ תא בבס אה ןושיפ דָחֶאָה םשיי
 "םָׁשְוי :םַהְשה ןְבֲאְו חלְלְּהַה םש יבמ אֹוָהַה ץֶרָאָה בוי בָהּנַה
 רֵהָּנַה םֵׁשְויצ :שּוָּכ ץֶרָאלָּכ תֶא בֵבֹוּסַה אּוְה ןיחיִנ יִנָשה רֵהָּנַה
 ;ד+% -

 :תֶרפ אּוָה יִעיֵבְרָה רֶהָּנַהְו רּושא תמדק ךָכהָה אּוָה לקח ישיִלשה
 :הָרְמָשְלּ הבעל ןְרעןנְּב והתגינ םָרֶאָה"ִתֶא םיִהלֲא הָוהְי חק
 :לכאת לֵכֲא ןגהדץע לָּכִמ רָמאַל םָנָאָה-לַע םיִהלֲא הָוהְי ֹוצויפ
 ּונָמִמ ךלכֲא םוָיְּב יִכ ּונּמִמ לכאת אל יעְרו בוט תעדה ץַעָמוז
 הבל םֶדֶאָה תויָה בוָמְדאל םיהְלא הָוהְי רֶמאּיופ :תּומָּת תומ

 ֲח"לְכ הָמְדַאַהְִמ יםיהלָא הוהְי רציַויפ ודְנָנְּכ רוע ול"הׂשֲעֶא
 ד + וד

 ָל"אָרקי-המ תואְרְל םיֲאָה-לֲא אביו םיִמָשַה ועל תֶאְו ּהֶרָשה
 םֶדֶאָה אנקיו* :ומַש אּוה "היח שפג םָדֶאָה יְלאָרָקְו רֶׁשֲא לכ

 ה ע+4 דוד

 יאו הָרְׂשַה תי לָכְלּ םיִמָשה יעלו הָמָהְּבַהלָכְל תומש
 ןשיינ םֶדָאָה-לע הָמּדְרִתיםיֶהלֶא הָוהְי לפיו ּוְּנָנִּכ רֶזְע אָצְמְדאְל
 -תֶאוםיִהלֲא הוה ביו :הָנָּתְחַּת רֶָשְּב רגסי ויָתֹעְלַצִמ תַחַא חקיו
 םֶדָאָה מאיו :םָרָאָה"לֶא ָהָאְב השאל םֶדָאָהְְִמ חקלדרַשַא עלצה

 7 דוד ג דב

 ירָשְּבִמ רָשְבּו ימצעמ םָבָע םעפה תאְז

 :תאזי'הְקל 'שיִאְמ יכ .הָשַא אָרִי תאול
4 ° aut הוהי aut םיהלא 16 et 5. 7—9 etc usque ad 3,23 add redactoris 

esse videtur )6% saepius 6 0666( | 6° 6 rnd (== (?[יע[  6וח]\66גוסט || 

 . | 2 IMSןג | 9 751 קנט תַעְבַה ץע ןֶּנַה ְךֹותְבּו |זז 2 הליוח  | 8 Varלע  aMל

 ]  3ןֶגַה ְךֹותְּב רֶׁשֲא ץעמו, ₪  vel 1גג + דאָמ | 17 = 41 עמ ערו בוט

 /  addהיח שפנ  ins nN (w) | Svbל |  | 19 5 6 + TYהשענ 9 18

20 516 nonn 155 1 תעלו | ל 1 (אָצְמִנ אל?) םדאָלְו וז םדאָהְו 
 (אצמ אל) | 22 8 עלצה || 23 * 0 השיאמ | ל 6 החקל.



 4 תישארב 3,16—2,24

 וּתְׁשֲאְּב קְבָרְו ָֹמָאדתֶאְו ויָבֲאזתֶא שיִאדבְזַעְי ןכילע=+
 | :דָחֶא רָשְבְל ויָהְו

 :ּושָשְּבְתִי אָלְו וָתְׁשִאְו םֶדָאָה םיִמּורע םֶהיֵנְׁש ויהיו
 םיִהלֲא הָוהְי הָשְע רֶׁשֲא הֶנָשַה תָיַח כמ םּורֲע הָיָה שחנה 3
 :ןגה ץע כמ ולכאת אל םיִהלֲא רַמָאְדיִּכ ףא תֵׁשֲאָה-לֶא ירַמאיַ
 רֶׁשֲא ץֵעָה יָרְּפִמּופ :לכאנ ןגַה"ץע יִרְפִמ ׁשֶחָנַהלֶא הָׁשֲאָה רָמאְּתַו
 :ןּותְמַּתְדְּפ וָּב ּועְגַת אל ממ ולכאת אל םיִהלֲא רַמֶא ןְגַהיְדותְּב
 יַּכ םיִהְלֶא עַד יב :ןּותְמִּת תומדאל הֵׁשֲאָהלא ׁשֲחָנַה רֶמאיו>
 :עֶרו בוט יִעְדַ םיהלאּכ ל םָתיִיָהְ םכיגיע ּוחְקְפִנְ ּונָמִמ ,םֶכְלְכַ םויָּב
 | דַמְתְנו םניעל אּוָה-הָוַאַת יֵכְו ללאמל ץֵעָה בוט יִּכ תֵׁשֲאָה 'אָרְתופ

 :לָאיַו ּהָמִע הָשיאל"םג ןתתו לכאתו ויְרְּפִמ חקת ליֵפְׁשַהְל | ץַעָה
 הָנֲאָת הלע \ ּורְפְתִיו םה םֶמְריע יִּכ ּועָדיַו םָהיֵנְׁש יגיע הָנְחְקְפִּתוז
 ןגּב ךֶלַהְתִמ םיָהלֲא הָוהְ לוקחת וטְמׁשו/:תרנֲח םָהְל ושעיו
 ץע ָּךותּב םיִהלֲא הָוהְי יִנָּפִמ וּתְׁשֲאְו םֶדֶאָה אֵּבַחְתַו םויַה חול
 רָמאיַוופ :הָּכִיַא ול רַמאיַו םָדֶאָה-לֲא םיָהלֲא הוהְי אבק :ןּגַה
 יִמ רָמאיווי :אָבָחֶאְו יִכֹנֲא םֶריִעְדיִּכ אָריֵאְו ןַגּב יִּתְעַמַׁש ךֶלְקדתֶא
 ּונַמִמ-לְכַא ִּתלבְל ךיתיוצ רשא ץֵעֶהְִמַה הָּתֶא םָריֵע כ ְךֶל דיִּנַה
 יִלדהַנְתַנ אוָה יִלָמַע הָּתְתְנ רֶׁשֲא ּהֵׁשֲאֲה םֶרֶאָה רָמֲא ְתלַכֲא
 מאת תיִשָע תאָּז-הַמ הֶשָאְל םיִהְלֶא הָוהְי רמי :לָכאו ץַעָהְדִמ =

 שְחנַה-לָא | םיִהלֶא הוהְי מאיו :לָכאְ יִנָאיִשַה ׁשֲחָּנַה הש.
 הרָׂשַה תָיַח לָּכמ יהָמָהְּבַהלְּבִמ הָתַא רּורֶא תאז תשע יִּכ
 < :ךַײַח מיל לכאת רַפָעְו ךֶלַת ךְנְחּגלַע

 = הָעְרז ןיבּו ףערֶז ןיִגו הָׁשֲאָה ןיבו ניב תיִׁשָאו הָביִאְויי
 ס | זבֶקָע ּונָפּושִּת הָּתַאְו שאר ָּךַפּושי אּוָה |

 | רַמָא הָׁשאָה-ילָאיפ
 םיִנְב יִדְלִת 'בָצֲעְּב יִּדנֹרָהְו ְךגֹובְצִע הָּבְרא הָּבְרה
 ס | ָָּבלָׁשְמִי אּוהְו "ָּךתְּושְּת ךְׁשיֵאלֶאְ

 | םֶהיֵנׁש |Cק 3, ז 63 + שחנה | 2 6 ץע"לָּכִמ,  ץע-לכ ירפמ 68082 6 24185 =
  | 14 ™ frt add (dlילע ) | 7 ca 15155 2)63692הוה | 6 26 ולכאיו 4-4 3
1 sq) | 15 #0 :psa(@MSS ipse) | 16 * 1 6 265 לאו" |” 1 fit YR (aw); 6 ד 
orevatpov 6סט =ָךָנ'גַה | > a ןובָּצֲעְּב | 8 6 fj 600010000 6000, 4 conversio tua 

 . similiter 3 (cf 25 17,3); 1 1ךתבושת, =



3,17--41 ‘GENESIS 5 

 ףיתיוצ רֶׁשֲא ץעָהְִמ לכאתו ְתְׁשִא לוק תְעַמָׁש יִּכ רַמֲא יםָרֲאְלּוול
 וגממ לכאת אָל רמאָל

 "ףרובעּב ּהָמָדַאָה הָבּורֲא
 :ףייח יֵמְי לַּכ הָנְלְבאּת ןֹובַעעּב
 :הָדְׂשַה בָשעדתֶא תלַכֲאְו ְךְל ַחיִמָצַּת רדְרדְו וקו
 םֶחָל לָכאּת פא תַעְזְביפ

 תְחְקְל הָנָמִמ יִּ .הָמְדַאָהלֶא ךְבּוׁש רע
 :בּושִּת .רַפעדלָאְז הָּתַא רַפֲעְיְּכ

 שעיויי ויָחילְּכ םַא הָתְיָה אוק יִּכ הָנַח ֹוּתְׁשִא םַש םֶרֶאָה ארק
 ורַמאו> פ :םֵׁשבלו רוע תֹוְנְתָּכ תְׁשִאלו םָרֲאַל "םיהְלא הָוהְי
 והָּתַעְו עֶרו בוט תערְל ּּנַמִמ רֵתַאַּכ הָיָה םֶדֶּאַה ןַה םיהְלֶא הוהְי
 יהֲחְלַׁשִו> :םלעל יֵחְו לֵכֲאְו םייַחַה ץעמ םַּג הֶקלְו ו חלש
 שרי :םׁשַמ חקל רֶׁשֲא הָמְרֲאָהדתַא דבעל ןדע- ממ םיָהלֲא הָוהְי
 בֶרֶתַה טַהָל תֶאְו םיִפְרְּכַה-תֶא "ןדעְךןנל םֶדְקִמ "ןשי םָדָאָה"תֶא
 ס :םיַחַה ץע ְּךְרְדהתֶא רמָשל תֶכַּפַהְתּמַה

 רַמאּתַו ןיקדתֶא דָלִּתַו רַהּתַו ֹוּתְׁשִא הָּוחתֶא עַדָי םֶדֶאַהְוי 4
 לָבָהְיַהיו לָבָהְתֶא ויָחֶא-תֶא תל ףסתַוי :הָוהְיתֶא שיא יִתיִנְק

 יָרְפִמ ןוק אּבְיו םיִמָי ץפמ יָה :הָמָדֲא דבע הָיָה ןיקְו ןאצ הָעָר
 ףןָהֵּבְלֲחַמּו ונאצ תוְרְכְּבִמ אּוָה"םְנ איִבַה לבה: הויל הָחְנַמ הָמְדאַה
 הַעָש אל ותָחְגַמִדלֶאְו ןי ןיקדלָאְ :ֹותֲחְנִמלֲאָו לָבָהלֶא יהוה עשיו
 דל הרה הָמְל לא הָוהְי רמאינפ :וינּפ ולפיו דאָמ יקל רַחַַּ
 חַתַפל ביִטיִת אל םָאְו יתֶאְש ביִטיֵּת-םָא אולהז :ּיִנָּפ ּולַּפנ הָמְל
 לָבָהדלֶא ןיק רמאּופ :'ֶּבדלָשְמִת הָּתַאְו ותקּושת לאו ץבר תאָטַח

Gr 

 ּוהָגְרַהיַו ויָחָא לָבָהלֶא עג םקיו הָלָשּב םֶתויִהְּב ַהְיַו *  ויַחֶא

 יִחָא רמשה יעלי אל רמאינ יִֶא לה יא ןיללָא הוהְי רָמאַ
 :הָמְדאַהְוִמ יִלָא םיקעְצ ּךיחֶא יִמּד לוק ָתיִׂשֲע הַמ רַמאיַופ :יִכְנָא
 -תֶא תַחָקָל ָהיֿפזתַא הָתַצַּפ רֶׁשֲא הָמְרֲאָהְוִמ הָּתַא רּוָרָא הָּתַעְויי

ard ||אל | 24 * 6 + DT620 | 2ז 1  cf 8,21 AS; aliterז7 *1 םדאָלְו | *  
 5 6 + kai érazev | Cp 4, 1 69 = NND, 6 bia rod 0600; prps הוהי תא (?)

aliquoties,  saepiusןהבלחמ |" 6  ft3 ב; 1 MSS™ Eddהָּוָאְתֶא 6) | 4 *  vel 
NWR cf $V; vb seqq incert;םיהלא הוהי | ל *1 +  ve!םיהלא  his vvמ : 
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grea fora.( 8 6 61 הָצּוחַה אָצַנְו הָכל); 0 vel686 הָדׂשַה הָכְלַנ  
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 6. | תישארב = 1-7

 ל ּהָחּכדתֶת ףסתהאל הָמְדַאָה-תֶא דבעְת יִּכַי> ְָדיִמ ךיָחֶא יַמְּד
 :אָשֶּנִמ יִנוָע לודְּג הָנהְידלֶא ןיק רָמאַיַנּי :ץֶרָאָב הָיְהְּת דָנְו עג
 ענ יִתייָהְו רתְסֶא ְּךיִנּפִמּו הָמְדאַה יִנּפ לעֶמ םייַה יִתא תְׁשרג היי
 גְרה"לָכ ול הָוהְי ול רַמאיויפ :יֵנֵגְרַהִי יִאְצֹמ-לָכ הָיָהְו ץֶרֲאָּב דָנָו

 לכ ואתה יּתְלְַל תוא ןולל הָוהְי םָׁשֹו םָקי םַתעְבש ןיק
 :ןדעתמדק דֹונ"ץֶרָאְּב ביו הָוהְי יִגְפלִמ ןיק אירי :ֹואְצְמ

 ריע הָגְּב יִהְיְוְךָֹנֲחיתֶא דָלְּתַו רהָּתַו ותְׁשִאדתֶא ןיק עדיני
 דריִעְו דָריִע-תֶא ונחל דלי :ּךונַח ונַּב םָשָּפ ריִעָה םש אָרקיו
 -תֶא ר לֶאָשּוְתִמּ לֶאָשּותְמתֶא דלי לָאִחְמּ לאיוחְמדתֶא =
 תיִנָשַה םשו הָרָע תַחֲאָה םש םֶׁשְנ יִּתְׁש ּךַמְל ול"חקיו 9 מל

 :הָנְקמּ 'לֶהֶא בשי רפא הָיָה אה ילָבְ"תֶא הָרָע ךֶלּתופ :הָלצ
 הלצְו> :בָנּועְו רוָּנּכ שפתדלָּכ יבא הָיָה אּוָה לָבּוי ויָחֶא םֶשויי
 תוחַאְו לזְרבּו תֶׁשְחְנ ישְרחהלְּכ שפל ןיק לַבּוְתדתֶא הָדָלָי איהדסנ
 הָלְַו הָדְע ויִשְנָל ְךֶמַל רמאיני5 :הָמעְב ןיקילבּו

 | יִתְרְמִא הָנואַה ְּךַמְל יִשְנ .ילוק ןעֶמְׁש
 :יִתָרְּבַחְל דֶלָיְו יִעָצַפְל יִּתְנַרָה ׁשיִא יִּכ
 :הֵעְבְׁשְו םיִעְבְׁש מל ןיק;םקי םִוָתָעְבַׁש כ

 תש ומָשדתֶא אַרְקּתִו ּב דָלְּתו ותְשָאדתֶא דוע םֶדֶא עדי

 :ןיק גרה כ  לֶבָה תַחָּת רַא עַרֶז \ םיִהלֶא יִלתֶ יִכ
 ארקל ילחּוה זָאי ׁשֹונֲא ומָשתֶא אָרְקיַו ןּבדלי אוה-םנ תַשָלּו
 ס :הֹוהְי םֶשְּב

 םיִהְלֶא תּומְרְּב םֶרָא םיִהלֲא אָרְּב םֹיְּב םֶדֶא תֶדָלוְת רֶפְס הוי 5
 םֶדֶא םֶמָשתֶא אָרְקִיַו םֶתֹא ְּךֶרַביו םִאְרְּב הָבְקְנּו רָכָזי :ותא הֶׂשֲע
 ָמְלְַּכ ֹוְתּומְדְּב ידָלְויַו הָנָׁש תֵאָמּו םיִשלש םֶדֶא יחי :םָאְרְּבַה םִֹיְּ

 עֵת יִרֶשַא דא יו ו תב נב רֶלַו הגש תא
 תֶאָמּו םיִנָש שמח תַשיִחְי< ם :תֶמָיַנ הָגֶש םיִשלָשּו הָנָׁש תואָמ

ca IOMSS 84 16 6 דינ / 17  A15 א ןכ 0  
 םשָּב; 1 5 1מְשָּכ קזס ונב םשכ || 18 56 4; 1 לאיּוחמו | 20 * 6 !ש6ג |
 b [ prb הנקמ יֵלֲחֲא cf 6% et 2Ch 14,14 || 22 = שרח ,add esse vid 1 יִבָא
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 . = לָתַה הז | 0ק 5, 3 ins JJ Plc ca 451155 (cf 1,26( לב 'ִמדְּב



5,8—31 GENESIS 7 

 םיִּתַׁש תָשדיִמילָּכ ויהי :תֹוְנָבּו םיִנָּב דֶלויו הָנָש תואָמ הָנֹמׁשּו
 םיִעָשִּת ׁשֹונֲא יִחְִפ ס  :תמיו הָנָש תֹואַמ עׁשְתּו הָנָש הָרׂשֲ
 שמח ןָניקְתֶא וָדיִלֹוְה יִרֲחַא שונא יִחיֹופ :ןניקדתֶא דל הָנָׁש
 מהלכי הווי :תֹוָנָבּו םיִנָּב דלויו הש תואָמ הָנֹמְׁשּו הָנָׁש הֶרָשע
 ןניק יחיני* ם תמו הגש תֹואָמ עָשֶת םיִגָש ׁשֶמֲח שונָא
 -תֶא וילה יֵרֲחַא ןניק יחי :לֶאְללַהְמְתֶא דל הנש םיִעְבש

 :תונְבּו םיִנְּב לו הָגָש תוָאמ הָגמְׁשּו הָנָש םיִעְבְא לַאללהמ
 ס | :תֶמִיַו הָנָש תֹוִאַמ עָשְתּו םיִנָש רֶׂשֲע ןניק יַמילָּכ ויהיו
 יַחיַני6 :דֶרִידתֶא .דלויו הָנָׁש םיִשָשְו םיִנָש שמח לֶאְללַהִמ יחיו
 הָנָש תּואַמ הָנֹמְׁשו הגש םישלש דָרי-תֶא וילה ל יִרֲחַא לֶאְללַהמ
 הָנָׁ םיִעָשְתְו שמח לַאללהמ יִמידלָּכ ויהיו :תֹונְבּו םיִנְ דלויו
 הָנָׁש םיִשָשְו םיתש דֶרייִחְיַ* סם  :תֹמיו הָנָש תֹואַמ הנמשו

 ףּגֲח-תֶא וָילוה ירחא רייט :ְונֲח-תֶא דו -הָנָש תֶאְמ
 םיִּתָש דָרְיִמְוְּכ ויָהיופ :תֹוָנָבּו םיֶנְּב ךֶלויו הָנָׁש תוָאמ ּהגמָש
 ׁשֵמֲח ךונח יחי  ס ותמי הָנָש תוִאַמ עָשְתּו הָנַׁש םיִשָשְו
 ֹיִרֲחַא :םיִהלֲאָה-תֶא ךֹונֲח ֶלַהְתיו>> :חלְׁשּותְמ"תֶא דלי הָנָש םיִשִשו
 יהיו :תֹונְבּו םיִנָּב דֶלויַו הנָש תֹוִאַמ שלש חַלָשּותְמְתֶא ודילוה

 ךהַתינ+ :הָנָׁש תואמ שלו הָנָש םיִשֶשְו שמח ונח מול
 יחינ5  ס | םיִקלֶא ותא חֶקָלהיִּכ ּונָניֵאְו םיִהלֲאָהתֶא ךונח
 יחי :ִָמָלְתֶא דֶלויַו יהָבָש תֶאְמּו הָנָׁש םיִנֹומְׁשּו עבַש חלָשּותְמ
 תואמ עבׁשּו הָנָׁש םיִנֹמְׁש םִיַּתְׁש ְמְל"תֶא ריִלוְה ל ירחא חלָשּותְמ
 םיִׁשְׁשְו עשֿ חלָשּותְמ ימי ויהיו :תֹונָבּו םיִנָּב דלק הָנְׁש
 םיִנֹמְׁשּו םִיַּתְׁש מלוח ס  :תמיַו הָנָׁש תֹוִאַמ עָשְתּו הנְׁש
 ינמחני הז רמאל ַחְנ וָמָשתֶא ארו :ןּב דלי הָנָש תֶאְמּו הש
 מלוס :הָוהְי ּהָרֵרֲא רשא הָמָדאָהְִמ ּוניִדָי ןובְצעַמּו ונשעֶמִמ

+ 7 

 = דֶלויַו הָנָש תֶאַמ שמחו הנ םיִעָשְתְו ׁשֵמֲח ַחנ-תֶא ודיִלֹוה יִרֲחַא

 תֶאֹמ עַבָשּו הָנָׁש םיִעְבְׁשְו עבָש ךֶמליַמהלְּכ מיי :תונְבּו םיִנָּב

12. 13. 15--17 6 MaheAenh, prb = לאללהמ | 18 ** א. סת הנש תאמו 
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 8 תישארב 2-7

 םשדתֶא ַחנ דֶלויַו הָגָש תואמ ׁשֵמֲחְוְב חניהְיְוי> ס  :תֶמָיַו הנָש
 | :תַפָיתֶאְו םַחתֶא

 הָמְדַאַה יִנָפלַע בֹרָל םֶדָאָה לחַהיִכ יהיו 6
 :םָהְל ודל תֹונָבּו
 הָּנַה תב יִּכ םֶדֶּאָה תֹונְּב"תָא םיִהְלֲאָה-יגב וארו
 :ּורֲחְּב רֶׁשֲא לָכמ םיִשנ םָהָל וחיו
 םֶלֹעְל םֶדֲאָב יַחּור יוולודאל יהֹוהְי רַמאיפ

 | 2% :הָנֵׁש םיִרשַעְו הָאַמ וימי יָהְו רֵׂשָב אּוה 'םֶנשְּב

 יִגְּב ואבי רֶׁשֲא ןַכייַרֲחַא-םִנְי םַהָה םיִמָיּב ץֶרָאָב יָה םיִלָפְנַהּ
 םלועמ רֶׁשֲא םיִרבְנַה הָמַה םֶהָל דל םֶדֶאַה תֹונְב"לָא םיִהלֲאָה
 פ  :םָׁשַה ישא

 ובל תֶבָשְחַמ רָצְידלָכְו ץֶרָאָּב םֶדֶאָה תַעְר הָּבַר יִּכ יהָוהְי ארו
TIT 

 .בצעתיו ץֶרֲאּב םֶרֲאָה"תִא הֵׂשְע"יִּכ הוי םַחָגי :םויה"לָּכ עֶר קב
 יִגָּפ למ יִתאנְירׁשֲא םֶדְָה"תֶא הָחְמָא הָוהְי ראו :ּבְלְלֶא
 יִּכ יִּתְמַחְג יִּכ םיָמׁשַה ףֹוֵע-רעֶו שָמָרְדע הָמַהְּבִדדִע םֶדֶאִמ הָמְראָה
 פ - :הָנהְי יִיִעְּב ןח אָצְמ חנן :םֶתיִשע

 םיִהְלֶאָקתֶא ויָתְְֹּב הָיָה םיִמָּת קיֶהצ שיא חג חנ תֶדְלּוּת הָכֲא
 :תַפְיתֶאְו םֶחדתֶא םֵׁשתֶא םיִנָב הָשלֶש חב דלי :תָגְּדְלַהְַה
 םיִהלֲא אָרִיַוי :סָמָח ץֶרָאָה אָלֶמִּתַו םיִהלֲאָה יֵנְפִל ץֶרֶאָה תֶחָשִּתַויי
 ס :ץִרַאָה"לע וכְרּד"תֶא רׂשּב"לְּכ תיִחְׁשִהְיִּכ הָתֲחְׁשִ הָּנַהוֶרָאָה"תֶא

 רַפֹנהיַצע תַבַּת ל הֶׂשֲע 4 :ץֶרָאָהְתֶא םֶתיִחְׁשַמ יִנְנֲהְו םֶהיֵנְפִמ < : סַמָח ץֶרֶאָה הָאְלמִיּ יָפל אָּב שב לכ ץק חל םיְלֲא רָמאני
 הזו :רָפְכַּב ץּוֶחַמּו תִיַּבמ ּהָתא ּתְרַפָכְו הָבִּתַהתֶא הֶׂשעֶת 'םינק
 הַּמַא םיִשָמַח הָבִּתַה דא הַּמַא תואַמ שלש ּהָתֹא הֵׂשעת רֶׁשֲא
 הָמֲא-לָאְ הָבָתַל הָשעּתורַהְצ< ּהָתָמֹוק הָמִא .םישלָשּ ּהָּבִתְר
 םיִשְלָשּ םּיִנש םיִּתְחּת םיִשָּת ּהָּדִצְּב הָבִּתַה חַתַפּו הָלַעַמְלִמ הָנְלכְּת
 יֵתֲחׁשְל ץֶרֲאָה-לע יםִיַמ לּוָבַמַהְתֶא איֵּבַמ יִנְנֲה יִּנָאְו :ָהׂשעּת

 ; ||Cp 6,2? 800 | 3° 6 ot ur Karapueivy (simil COS)דתאן 155 17155 32 |

2 kpwei = 48 ||» sic 8 et compl MSS et Edd; sed 1511559 +- 2% + Edd 6 
cod Hillel DAW, cf 6 dé 16 eivar dbrovg cdpkag (simil 90893( | 4 = frt 
add | + 56+ 6 066 | 6. 7 6 6 066 | 10 141155 4.155 תאו" | 13 6 

(Philo) |תֶאְו 1 ןמ; 1 ןֶמ עו לַעַמ; קזפ "תא םֶתיִחַׁשַמ םָּנֶח | 14 1 םינק םינק  
 | 16 prps ּהָּכְרֲא; ג ּנְלגְת .המא"לעו ) | 17 * add (prps םִימ) | ל  תיחשל.

 2 ₪ ורה ב +



6,18—7,16 GENESIS 9 

 ץֶרָאְבירֶׁשַא לכ םִיַמׁשַה תַחָּתִמ םיִיַח חּוְר וּב"רַׁשא רֶׂשְּבילְּכ
 ףיָנְבּו הָּתַא הָּבַּתַהלֲא ִתאָבּו ְּךָתַא יִתיִרְּב-תֶא יתמקַהְו* עני

 לָכמ 'םיָנׁש' רֶשְּבדלְכמ יחְה"לְכִמּופ תא ףיִנְבְישְנו ְךְתְׁשִאְו
 ּוהָניִמְל ףּוָעָהְמְי :ּויְהְי הָבְקְנּו רֶכְז ךִּתִא תַיִחְָל הָבִּתַהְלֶא איִבְת
 ואבי לָּפִמ םִיְנָש ּוהְניִמְל הָמְדַאַה שָמְר לָּכִמ ּהָניִמְל הָמַהְּבַהְְוִמּו
 ּתַפַסֶאְו לָבָאְי רֶׁשֲא לכאמ-לכמ .ףלדחק הָתִאְוי :תויחהל ךיִלא
 ותא הָנְצ רֶׁשֲא לכ חג שעיו== :הָלְכֲאָל 'םֵהְלְו דל הָיָהְו ףילא

 :הָשָע ןְּכ םיִהלֶא
 ְּךְתֶאדיִּכ הָבַּתַהְלֶא ּדַתיִּבילְכְו הָּתַא-אּב ַחְנָל יהָוהְי רָמאיַני ל 7

 ךְלדחְקִּת הֶרוהַטַה הָמַהְּבַה ולָּכמְ :הָּזַה ריָדַּב נפל קידצ יִתיִאְר .
 אֹוָה הָרהַט אֶל רֶׁשֹא הָמָהְּבַהְִמּו ותְׁשַאְו שיא הַעְבְׁש הַעְבְש
 :הבקנו רֶכָז הָעְבְׁש הֵעְבְׁש םִיָמָשַה ףֹועַמ םגי :וּתְׁשֲאְו שיא םינש

 ריטְממ יִכנא הָעְבָש דוע םיִמָיְל ל יב :ץֶרָאָהָכ י נפל ערַז תויחְל |
 רָשא םּוקיַה"לָּכתֶא יִתיִחְמּ הלל םיִעְּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא ץֶרָאָהדלע
 תו“ :הוהְי ּוהוצרְׁשַא לכ חג שעיו :הָמְרַאָה יִגָּפ לַעַמ יִתיֵׂשע

 יָנְבו חג אָבּיוז :ץֶרָאָה-לע םיַמ היה לּובמהְו הגש תוִאמ שש
 הָמָהְּבַהְְִמִי ּלּוְּבַמַה יִמ יִנָּפִמ הָבִּתַהְלֶא ּוּתִא וינְביִׁשְנּו וָּתְשַאְו
 -רַשַא יֵלָכְו "ףועָהְְןַמּו" הָרהַמ הָנָניִא רשא הָמָהְּבַהְְוִמּו הְָרוהַטַה
 הָבקְנּו רֶבָז הָבַּתַהלָא חָנ"לֲא ּואָּב םיִנָש םִינָשפ :הָמְדֲאָה-לע שמר
 יָה לּובִמַה ימּו םימיה תַעְבָשְל יָהְיַופ :תֹניתֶא םיִהלֲא הָצ רֶׁשֲאַּ
 -העְבׁשבי ינָשה שרב חנ-ייחל בנש תואְמשַש תֹנְׁשְּביי :ץֶרָאָהד לע

 תֹּבְרֲאְו 'הָּבִר םֹוֲהְּת תניִעַמילְּכ ועָקְבִנ הָּזַה םויּב שרתל םוי "רשע >>"
 םיִעְּבְרִאְו םוי םיִעְּבְרַא ץֶרָאָהלע םָשָּגַה יִהיֹני* ּוחָּתְפַנ םִימָׁשַה
 תֵׁשֲאְו ַחְניִנְּב תַפיְו םחודםשו חֹ אָּב ּהֶּזַה םויה םֶצָעְב :הָליל
 ּהניִמְל הָיַחַה"לְכְו יהַמֲה 4 :הָבָּתַה-לֲא םָּתַא וינבדישנ תָׁשְלְׁשּו חב
 -לֶכְו והְניִמל ץֶרֲאָה-לע שמרה ׁשֵמֵרָה"לכְ הימל ּתָמֵהְּבַה"לַכְו

‘TT 

 םינש הָבַַּה-לֶא חָיִלֲא ואבוי "לכ לכ ּוהְניִמְ וה
 -לָּכִמ הָבקְנּו רֶכְז םיִאְּבַהְו < :םייח חּור וַּבדרָשַא רָשְּבַהְלָּכִמ םינש

sic et in 20 || 20 11155 110 * 6 היחה | ל 68 םינש םינש,  
 לּפָמּו Cp| 7,16 + 6 066, 21155 8 םיהלא קזס 'י | 2 2.63 םינש םינש |

(w6S) | g IMS3 | 6 > 6, + 617 | 8 =“ > 6* | ל 1 לכטו a frt add 
 6155629 הוהי | זז *5 6 B06uy kai eikdtt€ || ל < 6 | 13 16 685 ותא | .

 14 5> 6 | ל-ל > 6.
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 10 תישארב 8,13—7,17

 לבמה יָהְיַיז :ֹודֲעּב הָוהְי רגְסִַו םיִהלֲא ֹוָתֹא הָּוצ רש ּואְּב רֶשְּב
 לעמ םֶרָּתַו הָבַּתַה"תֶא ּואְׂשִיַו םִימַה ְּברִיַו ץֶרָאָה"לַע יםֹי םיעְּבְרַא "

 ינּפ-לע הָבַּתַה ךָלִתו ץֶרָאָה-לע דֶאְמ ּוּבְריו םִיָמַה ּוָרְּבְנּוצ :ץֶרָאָה
 םיִהֹבּגַה םיִרָהֶהילָּכ וסְכיַ ץֶרָאָהְ- לע דֵאְמ דָאְמ ָרֵבָּנ ִיֵּמַהְויפ :םִיָמַה

 םיִמַה ּוְרְבָ הֶלעַמְלמ ּהָמַא הָרְׂשֲע שמח לט :םִיִמׁשַה- לָּכ תַחַּתרַׁשַא 5

.1 

4 
! 

La 
 . עו;
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 הָמָהְּבַבּו ףֹוֲעּב ץֶרֲאָה-לע שמרה רַשְּבדלּ :pina :םיִרָהָה וְסְכיַו
 -תַמָשְנ רָשַא לכ :םָדָאָה לכ ץֶרֲאָה- לע ץֶרׂשַה ץרשה" לָכָבּ הָּיַחַבּו
 וםָקְַהלָּכיתָא חמיו: :ּותַמיהָבְרֲחַּב רֶׁשֹא לָּכִמ ויֿפַאַּב םייַח חיה
 םיִמָשַה ףֹוע-רַעְו ׂשַמְרירַע הָמַהְּבִירע םָרֲאֹמ הֵּמָרֲאָה יִנָּפפלע ו רשא
 םִיַמַה ּורְּבְניִנ :הָבִתַּב ותא רֶׁשֲאַו חגא רֵאַׁשִיו ץֶרֶאָהְְומ ּוחָמיו
 5% :םה תַאְמּו םיִשמח ץֶרָאָהילע <

 רֶׁשֲא הַמָהְּבַהְלֶּכתֶאְו הָּיַחַה-לְּכ תֶאְו חנתֶא םיִהְלֶא רכזי 8
 ֹורְכָּסּיו* :םִיַמַה כי ץֶרֲאָה-לע חור םיִהְלֶא רַבעיו הֵבָּתּב וּתִא
 ' ובָשִיַוי :םִיָמְׁשַהְומ םֶשָגַה אָלְּכיַו םִיַמְׁשַה תָבְרַאו םוהִּת תֶנְיְעַמ
 תֵאְמּו םישמח ּהָצְקִמ םיַמַה ּורְסֶחִיַו בוש ל ץראָה לעמ םִיָּמַה

 לע ׁשֶדְַל םִי רְֶׂע"הָעבׁשְּב יִעיִבָשה שֶרְחּב הָבַתַה חנֲתוי :םי
 יריִשעָּב יִרישַעַה שדחה דַע רוסָחְוְךלָה ּוָה םִיֿפַהְ :טְרְרא יִרָה
 חתּפיַו םֹוי םיִעָּבְרִא ץקמ יהינ< :םיִרָהָה ישאר ּואְרְנ שְדחל דָחֶאְּב
 אוצי אָציַו יברעַהְתֶא חלשיוז :הֶׂשְע רֶׁשֹא הָבְּתַה ןולחדתֶא חג
 וִּתַאַמ הָנויַהתֶא חלש :ץֶראָה לעמ םִיַמַה תַשְבידדע 'בושו
 ַחֹונָמ הָנויַה הָאְצְמְאלְפ :המדאה יִנָּ לעַמ םִימַה ּולְקַה תוארל
 חלשיו ץֶרָאָהלכ ינּפ-לֲע םִיַמריִּכ הָבָּתַהלֶא ויִלֶא בָשָּתו הָלְנר"כְל
 םיִמָי תַעְבַש דוע לס :הָבָּתַה- לא ויִלֶא ּהָתֹא אביו ָהָחְקיַו ודי
 תַעָל הָניַה וָלֲא אבְתַניי :הָבִּתַהְִמ הָנְויַהתֶא חלש ףסיו םיִרֲחַא
 :ץֶראָה לעמ םיִמַה ולקהיּכ חנ עדי ָהיֶפְּב ףֶרֶמ תַז -הלע הָּגַהְו בֶרֶע
 הָפְסְידאלְו הָנויַהְתֶא חלשיו םיִרֲחַא םיִמָי תַעְבָש דוע לָחְייויי
 דָחֶאְּב ןושארֶּ יהָנָש תואמְששו תַחַאְּב יִהְיגי :דוע וילָא"בּוש
 ארי הֵבּתַה הָסְכַמ-תֶא ₪5 רסיו ץֶרֲאָה לעמ םִיַמַה ּובְרֶח שחל

frt ipsa sunt add | Cp 8, 3 =צל םוי 'א  sed17 6 + הליל םיעברא),  
 ץקמ, 1 'מחה ץקמ | 4 6 27, ₪ 7,זז | 7 * וג5 6 6 םימַה ּולְקֲה תֹואְרָל | * 3

ins 610 | זס. | לָחיַו | 13  cfבש אלו, 1 41. | 8 ג םיִמָי תֵעבַׁש ַחֹנ לָחִיַו  
cf 7,11. |6 חנ יחל  



  | 34 GENESIS TI,14-פז 8

 םוָי םיִרָשָעְו הָעְבְשְּב יֵנְׁשַה שֶדחַבּו< :הָמְדֲאָה יִגָפ ּוֵבְרָח הֵּנַהו
 אצ5 :רמאל חְנדלֶא םיָהֹלֲא רב | ס | :ץֶרָאָה הָשְבִי שחל
 הָיחָילָכ'י מא ּףינְייׁשנו גבו ךְתשאו הָתַא .הָבִּתַהְמ
 -לע שמרה שָמָרֶהלֶכְבּו הָמַהְּבַכּו ףועְּב רָשְּבִילְּכִמ ְךְתארֶׁשא
 חנא :ץֶרָאָה"לע ּובְרְו ּורָפּו ץֶרָאְב צרו  ךֶּתא "אצוה ץֶרָאָה
 ףּועָה"לָבְו ׂשֶמרְה"לְּכ הֶלִחהילְּכ" ותא ונבנו ותְשַאְו ןָנָבּו
 חג ןְבו*=):הָבַּתַהְןמ ּוִאְצַי םֶהיֵתֲחְּפְׁשִמְל ץֶרָאָהילע 'שמור לכ
 לעַיו רֹוּהַטַה ףּועָה לּכַמּו הְרהַּמַה הָמַהְּבַה ולְּכִמ חקיו הֹוהיל חָּבְזִמ
 ובל" לֶא הוהְי רַמאיו חחיִּנַה םיִרדתֶא הָוּהְי חרײו*י :ַחֵּבְזַַּב תלע
 םָדֶאָה בל רצְי יִפ םָנָאָה רּובעּב ּהָמְדאָהדתֶא דע ללקל ףסא אל

 יִתיִשָע רשאכ יַחלָּכתֶא תוכהְל דע ףפא"אלו וי עֶ
 םחו רקו ריִצָקְו עז ץֶרָאָה יִמְולְּכ רע

 :ּתַּבִׁשִי אל הָלילְו םֹויְו ףרחְו ץיקו
A 0 

ee, 
  9ּואְלַמּו ּובְרּו ֹוָרפ םֶהָל רֶמאּיַו ויָנָּב"תֶאְו חָנ"תֶא םיִהלֲא ּךְרְביַוי

 ףועדלָּ לע ץֶראָה תּיֲח"לְכ לע היִהְי םֶבְּתַחְו םכארומוי :ץֶרָאָהתֶא
 ּונָתִנ םֶכָדְּב םִיַה גד-לכְבּו הָמְדֲאָה שמר רֶׁשֲא לב םִיָמְׁשַה

 םֶכְמְדתֶא או :ולכאה - אל וה ושְפנְּ רבי ית
 ויִחֶא שיא דּיִמ םֶדאָה דיִמּו ּנָׁשְרְדֲא היַח"לְּכ דיִמ שרְֶדֶא םָכיֵתְׂשְפנְל
 :םֶדֶאַה ׁשֵפְנ"תֶא ׁשֹרְדֲא

 ךְֶּׁשִי מד םָדָאְּב םֶנָאָה םֵד ךפש*
 םָרָאָה"תֶא הָשָע  םיהלא םנָצְב יב
 ס :ּהָביּובְרּ ץֶרָאָב 'ּוצְרְש ּוָבְרּו ּוֵרְפ םָּתַאְוז

 םיקמ יִנְנַה ינַאופ :רָמאְל ּוּתַא וינְּבלָאְו חנדלֶא םיִהלֶא רַמאופ
 ּהיחה שָפִַלָּב תֵאְופ םָכיִרֲחַא םָכֲעְרו-תֶאְו םֶכְּתַא יִתיִרָּבדתֶא
 יִאָצֹ כמ םֶכְּתֶא ץֶרֶאָה תּיַח"לְכְבּו יהַמַהְּבַּב ףָעְּב םֶכְּתַא רֶׁשֲא
 תָרְכידאְלְ םֶכְּתִא יִתיִרְּבדתֶא יִתמְקַהְויי זיץרֲאָה תיַח לֶכְלי הבָּתַה

  | >> < 6 | I9 * 1 6 2MSS au. al 772] Raלכו | * 0 אָציַה 2.68 * 17
 |  | 20 6 +0 068 | 21 6+ 6 066ׂשַמֹרָה ׂשָמְרָה לכו ףועההלכו הָמָהְּבַהַלָכְו 6 6
22 1 ft |דע Cp 0, 2 24185 24155 al לכבו, 1 4| 4 ומד prb 866 | 5 5 
 | 1,28 ( 6וצרשן |? 1 דרו  |  * 4MSS . Vrויחאו;1 466 6|)6% 6 םֶַּּב 89
 :  6; frrdlהמהבבו ₪ כ 41 46 * 10
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 :ץֶרֶאָה תַחָשְל לּובמ דוע הָיְהְידאלְו לּוָּבַמַה יִּמַמ דוע רׂשְּבלְּכ
 םיִהלֲא רָמאו>

 םַכיִניִבּו ניב .ןתנ ינֲאורְׁשא תיִרְּבַה-תֹוִא תאו

 :םָלוע תרד םֶכְּתַא רֶׁשֲא  הָיַח שָפְגלָּכ ןיבי
 תיִרְּב תֹוֲאְל הָתְיָהְו ןֵגְעָב יִּתָתְנ יּתְׁשִק-תֶאינ

  יץֶרֶאָה ןיבּ יִניֵּב
 :ןנָעְּב תָשָקַה הֶתַאְרִגְו ץֵרָאָהלַע ןֵע יִנֵנעְּב הָיָה
 הָיִח שָפְנִלָּכ ןיִבּו  םֶכיניִבּו יִניִּב רָשַא יִתיִרְּבדתֶא יִּתְרַכְזְוי5

 ירָשּבלֶבָּבְ ;רֶשְּבדַלּ 'תחשל לּובַמְל םִיַּמַה דוע היהְידאלו

 םלוע תיִרּב כל ָהיֶתיִאְר ןֶעַב תשסה הָתיָהוי
 :ץֶרָאָה-לַע רֶׁשֲא רֵׂשְּבלְבְּב הּיַח שָפָנלְּכ ןיִבּ םיִהלֲא ןיִּב

 ימה יניב יתְמיקַה :רָשַא תיִרְּבַה-תוא תאְז חְנלֶא םיִהלֲא מאיו
 הָבַּתַהְְוִמ םיִאציַה ַחַניִנְב ּויַהְי5ַ פ :ץֶרָאהלע רֶׁשֲא שביל

 הָלֲאַמּו ַחְגייִנּב הָלֶא הָשלשיי :ןעֶנְכ יבא אּוה םֶחְו תַפָיָו םחְו םֵׁש
 ְתְׁשִיי :םֶרֶּב עשו הָמְדֲאָה שיא חג לֶחיופ :ץֶרָאָה"לכ הָצְפְ
 תָוְרְע תֶא ןעַנָכ יבֲא םֶח איני :הָלָהֲא ְֹּותְּב לָּגְתִיַו רֵּכְׁשינ ןייהךןמ
 ּומיׂשיו הָלְמשַהדתֶא תַפיְו םַש חיו :ץּוחַּב ויָחא-ונְׁשְל דניויויָבָא
 םֶהיֵנְפּו םֶהיִבֲא תוָרֲע תֶא ּוּסַכיַו תיִּנְרְחַא כליו םָהיִנָש " םֶבָש"לַע
 -רָשַא תַא עדו ֹונייִמ ַחְב ץקיינ ּוִאָר אל םֵהיִבֲא תורעו תינַרֲחַא
 רמו :ןטקה ֹוָנְּב ול הֶׂשֲע

 רַמֲאו65 ג ייל הָיִהְי םיִדכע דָבֲע שק > רו
 ** ן ...

.. ... 

 יחי הגש ישמח הש תואמ שלש Sm ר יח
 פ = :תָמִיַו הָנָׁש םיִשָמִחְו הָנָׁש תואָמ עָשְּת חְניִמְולּכ

 רחא םיִנְּב םֶהָל רְלְויִנ תֶפָיו םָח םֶש נייִנֶּב תֶדְלּוְּת הָלֲאְוי 0
 ינְבּו :סָריִתְו 'ּךָשָמּו לָבִתַו יו יִדָמּו גוגמּו רָמָנ תי יגְּב* :לּוְּבמה
 :םיִנָדְְוםיָתַכ שיִשְרַתְו הָשיִלָא ו יגְבּוי :הָמְרְגְתְו תַפיִרְו ונשא רָמָג
 זז ... תיחשהל |15 = + add ||? (MSS) תיחש(ה)ל | 18 8 "] | 22 6+

ic 8 )c ca 25Mאציו | 23 63 ּוחְקיו? | 26 1 םש יִלָהֶא הוהי ְּךַרָּב | 29  
wx6S); al יהיו | Cp ro,r ca 45MSS ,6םחו | 2° 6 + םגוט cf 4 | " x. ךושומ 

 . cf 10 1,7 et pauc MSS 26 (‘Podioy)םיִנְדרְו,  6 Mocox || 4 1(ךשומ),
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 :םֶהְיוגְּב םֶתְחְּפָשִמְל ֹונׂשְלְל שיא םֵתֹצְרַאְּב יםיוגה יא ּוְֹרפְנ הָלָאמ
 הלוח אָּבְס שּוכ יִנְבּוז :ןעֶנְכּו טּופּו םִַרְצִמּו ׁשּוּכ םָח יִנָבּו
 -תֶא דל שּוכְוי :ןָדְדּו אָבָש הָמְעַר יִנָבּו אָבִּתְבַסְו הָמְערְו הָּתְבַסְו

 הָוהְי יגל דיִצְירְבִ הָיָה ץֶרָּב רב ויה לֵחַה אָּה דר
 ותְכַלְמַמ תישאר יִהְַּניי :הָוהְי ִֶפל דִיַצ רוְּבִנ דָלְמְנָּכ רַמָמִי ןּכ"לע
 רּושַא אָצְי אוָהַה ץֶרֶאָהְִמִיי :רַעָנְׁש ץֶרֲאְּב הֿנְלַכְו דָּבַאו ךְרֶאְו לַבָּ
 הָוניִנ ןיִּב ןֶסְר-תֶאְוי :חַלכ-תֶאְו ריִע תבֹהְר"תַאְ הָוְניִנתֶא ןְביו
 יםיִמְנע-תֶאְו םיִדּולדתֶא דַלָי םִיַרְצִמּויצ :הֶלָֹגַה ריִעָה אוָה חַלָּכ ןיִבּו
 רֶׁשֲא 'םיִחְלְחַכיתֶאְ יםיִסְרְתַפתֶאְו 4 :יםיִחְּתְפניתָאְו םיִבֲהְל"תֶאְ
 ןְיִצתֶא דלי ןעֿנכויפ ס = :םיִרּתְפַּכ"תֶאוי םיִּתְׁשלַּפ םֵׁשִמ ואְצִ
 -תֶאְו ד :יִשגְרְגַה תֶאְו יִמָאַהְתֶאְ יָסּוביַהתֶאְוי< :תַחתֶאְו ורְְּ
 -תֶאְו יִרָמְצַהתֶאְו ירְראָהתֶאְו :יִניִפַה-תֶאְו יָקְרְעֶהדתֶאְו יִוחה
 ןריצמ יֵנענְכַה לּוֵבְג יהיניפ :יִנעְנְּבַה תֹוחַּפְׁשִמ ּוצֿפְנ רֶחַאְו יִתָמֲחַה
 -רע יםיבצו הָמְדֲאְו הָרֹמֲעַ הָמְדְס הכאב הָנע-רע הָרָרְנ הָבָאְּב
 ס :םֵהוְנּב םֶתְצְרַאְּב םֶתֹנְׁשְלְל םֶתֹחַּפְׁשִמַל םָחיִנְב הלא :'עשל

 יָנָבְ :לדנַה תַפִי יִחַא רֵבעִנְּבלכ י יִבַא אוה"ג דלי םַשָלּוי
 לּוחְו ץוע םֶרא ינו :םֶראו דול רֵׁשְכַפְרַאְו רּושַאו םֶליֵע םֵׁש
 רבע :רָבע-תֶא דל חלו חלָשדתַא יד דַשְכַּפְרַאְו< :שמָורתגו
 ויִחֶא םשְו ץֶרָאָה הָנֶלְפִנ וימי יִּכ גְלַפ דָּמֶאָה םש םיִנְב יִנְׁש ל

 :תַרקתֶאְו תֶרצַחיִתֶאְו ףלָש"תַאו רָדומְלַאדתַא דל ןמקיו* :ןמק
 לֶאְמיִבַאדתֶאְו לָבוע-תֶאְו :הָלְקִּדתֶאְו לזאת םֶרּודֲהתֶאְול
 :ןָטְקַי ונְּב הָלֶאלָּ בָבֹוי-תֶאְו הָליִוֲח-תֶאְו רַפֹוא-תֶאְו“פ :אָבְׁש"תַאְו
 םׁש-יגב הָלֲא :םֶדקַה רַה הרפס הָבַאְּב אׂשַמִמ םבָׁשֹוְמ יָה
 ַחָנ"יִנְּב תֶחָפְׁשִמ הָלְא :םֶהְיַוְנל םֵתֹצְרֲאְּב םֶתֹנְשלְל םָתֹחּפְׁשִמַל
 ּפ לְּּבַמַה רחא ץֶרֲאְּב םִיֹוּגַה וָדְרְפַנ הלאמו םֶהְיוְנְּ םתְדְלותל

 םַעְסְנּב יִהיני :םיִדָחַא םיִרָבְדּו תָחֶא הָפְׂש ץֶראָהלכ יהיו 1
 -לֶא שיא ּורְמאִיַוי :םָׁש ּובְׁשו רָעְנָש ץֶרֶאְּב העקב ּואְצְמִיַו םֶדְקמ
 5 ins תַּפָי יִנְב הָלַא, cf 20. גז | 7 11157 אוס 6 אבש | ז0 /גז9 הָנלכְו, 6
 XaAavvn, prps הָבֶל ן6 | 13 * xx םימניע, 6 Aweueriew || ל prps םיִחמתְּפ |

1g * Varרשא |  Xaguuvey | = trsp haec vb anteל 6  | r4*°?add 

 cod Jerus) + 41155*) םייבצו | ל 1 ft עֶלָּב (עלּב, cf 14,2 || 23 2 אשמו )6
 et 1Ch 1,17 ךשמ pזb (crrp | 24 6 + דלי ןניקו ןניקתא | 25 6 ודלי |
 26 sic 8 et Or; pleriqgue Occ תומדרצה | 27 6 tr | 28 ICh 122 ג.

cfv 5. 32.הרפס | ב1 1 "וגב  etאשממ )6% א\טטסמ6)  Varלביע | 30  
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 הָנַבְלַה םֵהָל יּהְּתַו הַפְרְׂשִל הפְרׂשִנְו םיִנָבְל הָנְּבְלִ הָבָה ּוהֵעְר
 ריע ּונְל"הָנְבְנו הָבַה וְמאוּ :רַמֲחל םֵהְל הָיָה רַמֲחַהְו ןבָאְל
 :ץֶרָאָהְלָכ ינּפדלַע ץיּפנרפ | םש ונְל"הׂשֲענְו םמְׁשב ושאר לּדְגִמּו

 תושעל לה הז םלָכְל תַחַא הפׂש ֶחֶא םע ה הוה רָמאופ
 הָלְבג הֶּררְנ הָבְהל :תושעל ומי רשא לכ םָּתַמ רבא הָּתַעְו
 םתֹא הוה ץֶפיוי :והער תַפְׂש שיא ועָמְשי אל שא םֶתָפְׂש םש
 ּהֶמָש אָרְק ןכ-לעפ ריִעָה תֶגָב ולח ץֶרֲאָה"לְב ינָּפ "לע םַשַמ

 יפיע הָוהְי םֶיִּפַה ָׁשמּ ץֶרָהילְּכ תַפָש הָוהְי ללב םָשיִכ לבב
 | פ = עְרֶאָהילְּ

 םיִתְגָש דַשְכּפְרַאתֶא דָלּויַו הָנַׁש תֶאְמְדְַּב םש םש תֶדְלוּת הָלָאְיפ
 תֹוִאַמ שמח רֶׁשְבַּפְרַא-תֶא ילו יִרֲחַא םָׁשיֲחווז :לּובַמַה רחא
 הָנָש םיִשלֶשּ שמח יח דשְכַּפְרַאְו < ס :יתֹוָנָבּו םיִנָּב דלי הָנְׁש
 םיִנְׁש שלש חלָש-תֶא וילו ל יִרֲחַא דַשְכַּפְרַא יִחְיַו :חלשתַא הלו
 םישלש יח חַלָשְו+ ס ::תֹונָבּו םיִנָב דל הָנְׁש תואַמ עַּבְרַאְו

 םיִנָש ל רֶבֲע-תֶא ודיִלוה יִרֲחַא חלש : רָבַע"תָא לו הָנָׁש
 עּבְרַא רָבעייִחיויפ ס :תֹונָבּו םיִנָּב דֶליַו הָנָׁש תוִאַמ עּברַאו
 .גלָפ-תֶא וילה יֵרֲחַא רָבָעְ-יִחיַויל נֶלָּפתֶא דלי הנש םיִשלֶשּו
 -יִחְי5ַ סם  :תוְנֶבּו םיִנּב דלויו הגש תואָמ עַּבְרַאְו הָנַׁש םיִשלָש
 ּועְר"תֶא ודילֹוה ירחא ְלָפ-וָחופ :ּועְר"תֶא דלי הנש םישלש גל
 םִיַּתְׁשְּריִחו>י ס :תֹנְבּוםִיִנְּב דָליו הָנָׁשםִיתאָמֹ םיִנְׁש עׁשָּת
 גורְשתֶא וךילוה ל ירחא ּועְר יִחְיַויי :גּורָשתֶא דלי הנָש םישלש
 םיִׁשלְׁ גורׂש יחיו ס :תֹונָבּו םיִנָּב דלי הָנָש םִיִתאָמֹו םיִנָׁש עבש

- 4 A T 

 םִיתאָמ רֹוחְנ-תֶא וָריִלֹוְה יֵרֲחַא גורש יחי :רֹוחְניתֶא דלויו הָנַׁש \
 דֶליַו הָנָש םיִרָשָעְו עשת רוחְנ יחיו ס :תֹונָבּוםיִנְּב דל הָנָׁש

An A 

 TT\ יב תֶאָמּו הגש הרְׂשע-עׁשת חַרָּת-תֶא ודילוה י ירחא רוחְנ יחיו :חרַתדתֶא

 ,Cp rr זז + תמיו הנש תואמ שש םש ימי לכ ויהיו et sim גם ץ 3.
 15. 17 etc, cf 5,5 500; 6 + solum תמיו || 12. 13 א 135 + 303 = 438; 6 5

 + 430, sed pro חלש bis legens ]ניק cf 10,24( et pergens: kai) 67מ06צ א,

 130 6דמ א. Eyevvndev ד. 20.6 א. 60. <. ןגו6ד6 TO yevv. aUTOvV TOv 2. 6דף 330

etc | 14. 15 << 130 + 303 = 433, 6 130 + 330 | 16. 17 xx 134 + 270 = 404, 
 6 134 + 370 || 18. Ig x 130 + 109 = 239, 6 130 + 209 || 20. 21 א: 2-7

aw 79239, 6 132+ 207 ‘| 22. 23 אג 130+ 1סס = 230, 6 130 + 200 || 24. 25  = 

.9 6 ,148 = 69 + 
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 ללוינ הָנָׁש םיִעְבׁש חרַתְיִחְי5ְ ס :תֹוָנְבּו םיִנָב דָלַו הָנָׁש
 דילוה חַרָּת חַרֶּת תֶדלֹוּת הָלֲאְו? :ןְרֶהתֶאְו רֹוחְנתֶא םֶרָבָאתֶא
 ןרָה תֶמיופ :טול"תֶא דילוה ןֶרֶהְו ןְרָה"תֶאְו רֹוחְנתֶא םרְֲאדתֶא
 םֶרְבִא חקירפ :םיִדְשַּכ רּוָאְּב ותָדלומ ץֶרֲאְּב ויְבָא חַרָּת יִנָּפדלַע
 הָּבְלִמ רֹוחְנ"תַׁשֲא םַשְו יבש םֶרְבאדתֶשא םַש םיִשָנ םהל רוחְנְו
 לו ּהָל ןיא הָרָקִע יִרָש יִהְּתַויי :הָּכְסִי יִבַאְו הָּבַלמיִבַא ןֶרֶהְתּב
 ירש תֶאְו ּוְּבְַּב |רַהְְְּב טולתֶאְו ֹונְּב םֶרבָאדתֶא חַרֶּת חקיויי
 הָצְרֶא תֶבָלְל םיְֹשּכ 'רּוָאמ םֶּתִא יּואָצִיַו ֹונְּב םֶרבַא תָשֶא ול

 םיִנָש שָמָח חרַתִיִמְו יְהִי :םׁש ּובָשיַו ןָרָחידַ אב ןענְּ
 פ = :ןֶרְסְּב חַרָּת תָמָּיַו הָנָׁש םִיָתאָמּ

 םֶרָבָאְדַלֶא הָוהְי רָמִאַיַוי 2

 ךיִבָא תִיּבַמּו ָךְּתֶרלוְמִמּו ָךֶצְרִאַמ ל
 :ָךֶאְרִא רֶׁשֲא ץֶרָאָה"לֶא
 :הָבְרְּב הָיַהְו ּךָמׁש הָנְּנאְו ְךֶכְרבֲאְו ל יֹנְל ףְׂשֲעֲאְז
 ב ּוָכְרְבַנְו רע ָךְללַקְמּו יִכְרְבִס הָכְרָבֲאו
 :הָמְדֲאָה תֶחְּפֶשִמ לכ

 ב םֶרְבִאְו טיל ותא לי הָוהְי ֹוָלֲא רָּבִד רשאּכ םֶרְבא לִי
 יֵָׂש-תֶא םֶרֶבֲא חָקיו:ןָרְחִמ ֹוִתאָצְּב הָנָש םיִעְבַׁשְו םיִנָש שָמָח |
 נכדתו ושכר רׁשֲא שבר לָכ"תֶאְר חֲא ב מותו ₪
 :ןעֶבְכ הָּצְרֲא ,ּאָבְיו ןעֶנְכ הָצְרִא תֶבָכְכ ואו ןןֶרָחְב ּושָעירָשַא
 זָא יִנענְּכִהְו הָכֹומ ןולא דַע םָכָׁש םָֹקָמ דע : ץֶרְָּב םֶרבָא רָבעוֿפ
 תא ץֶרָאָה"תֶא ןַתֶא עול ירמאיו םֶרָבָאד לַא ת הָוהְי אָרְיַוז :ץֶראּב
 51 םֶרָקִמ הָרְקֶה םָׁשִמ ,קָתְע :ויִלַא הארה הוהיל ַחַבְזִמ םֵׁש ןֵבַיַ

 דד +

 ַחָּבָזִמ םַׁש-ןביו םֶדָקִמ ,יִעָהְו םיִמ לַאזתיֵּב הלָהֲא טיו לַא-תיבל
 פ  :הָּבְנַּנַה עוסנְו ל םֶרָבִא עַפיופ :הוהְי םשָּב ארקיו הָוהיל

 בעֶרָה דַבְכְדיִּכ םָש רגל ה ּהָמיַרְצִמ םֶרְבַא דריו ץֶרֶאְּב בַעְר יהיו

 ותָשא יִרָשיַלא מאו הָמיִבִצמ אוכל בירקה רשאכ יהיויי ץֶָּב
 ְךְתא ּוָאְרִייִּכ הָיָהְויי יִּתָא הָאְרִמְתַפְי הָשא יִּכ יִּתְעַרְי אָנ"הַנִה
 אָנייִרְמֲא ּויחְי ְךֶתאְו יָתֹא ּוְגְרָהְו תאֶז וָּתְׁשִא ּורְמָאְו םיִרָצמַה

 sx Wes ץֶרָאּב | 30 = דלי | בז * 1 6 2.689 םֶתֹא אציו |
5 cf 28 || 32 aw 145 (fort rectius, cf Act 7,4?) | Cp 12, 3 1 c pauc MSS | 

an bSY .רמ?( | ל 6530 + ול | זז ₪ יתאD=( ףיללקמו | 6 6 דיןצ טשמגמצ 



Ro חה - ! Arla bk צץ 

\ / . 

 ל

 16 | תישארב | 1 6

 יהיו. ּוָּדִלְלְנַּב ישפנ הָתְיֲחְו ךרּובעב יל-בטיי ןעַמְל ּתֶא יִתֲחַא
 :דֶאְמ אוָה הפְייּכ הָׁשֲאָהתֶא םיִרְצַּמַה ּוָאְריַו הָמְיָרְצַמ םָרְבֲא אֹוָבָּכ
 תיִּב הָשאַה חקתו הָעְרַּפְלֶא ּהָתא וללהיו העְרפ ירש התא ָּאְר5ּ
 םירמחו ירָקָבּודְאָצ ָלדיִהְיְו ּהָרּובְעַּב ביִמיֵה םֶרְבֲאְלּוו :הֹעְרַ
 םיִעָנְנ הָעְרּפ-תֶאוהְוהְי עגנו :םיִלַמְּו תנֹתַאו תֹוָפְׁשּו םיִדָבַעְו
 םוְבֲאְל הערפ אקו :םֶרְבַא תֶׁשֲא יִרָש רביע ֹוִתיִּב-תֶאְוי םיִלֹדג
 :אוה ֶּתֶשא כ יל תְדְגַהדאל הָמְל יל ָתיִשְע תאּוזהמ רמו
 הנה הָּתַעְו הָשאְל ל ּהָתֹא חֶקֶאְו אוה יִתֲחַא תְרמָא הַָמְליפ

 ְתְׁשִא-תְֶ ותא ּוְלַשְיַו םיִׁשְנֲא העְרפ ּויָלֲע ןצי= :ךלְ חה תשא
 .:ולירָשאדלָּכ-תֶאְ

 וָמַע טוֶלְו ולרַׁשֲא-לָכְו וָּתְשַאְו אוה םירָצַמִמ םֶרבִא לעיני 8
 ויֵלסַמְל לוג :בָהְּזבּו ףָּכַּב הָנְקַמַּב דֶאְמ דֵבָּכ םֶרָבַאְו :הָּבְנִנַה

 ןיּב הָלחּתּב לָהֲא םֵׁש הָיָה םוְמַהירְע לָא-תיבידעְו בגג
 הָנשאָרְּב םֶש הֶׂשֲע-רֶׁשא חַּבְזִמַה םֹוקְמלֶא :יָעָה ןיבו לָאזתי
 הָיָה םָרְבַאזתֶא ךֶלהַה טולֶליסנְו5 :הָוהְי םָשְּב םָרָבֲא םש אָרְקִיו
 הָיָה יָדִי .תֶבָשָל ץֶרֶאָה םֶתא אָשָנְדאְלו :םיִלָהֶאְו רֶקְבּוְאָצ
 םֶרְבַאְדהְנְקִמ יער ןיּב בירייִהְיע :ָֹּדְחַי תֶבָשְל וְכִי אָלְו בר םֶשּוכְר
 רָמאיַו :ץֶרָאְּב בשי זַא יִּרְפהְו יִנַעְגְּכִהְו טוק-הנקמ יער ןיָבּו
 ףיער ןיבּו יער ןיבו ניב יניב הָביִרִמ יָהְת אָנ-לַא טול-לָא חרבא

 יִלָעַמ אנ דרה יִנָפְל ץֶרָאָהילכ אלה :ּונֶחְנַא םיִחַא םי
 ויניִעדתֶא טּולאָׂשִיווס :הָליִאְמְשִאְו ןיִמָּיהְדםַאְו הָנמיִאְו לאז

 םדָסַתֶא היה תַחְשי נפל הָקַשִמ ּהָלְב יִּ ןוריה רכבי אר
 טול לרחבי :רַעצ הָכֲאְּב םִיֹרְצַמ ץֶרָאּכ הוי הרמעהתֶאְו
 :ויִחֶא לַעָמ שיא ּודְרּפיו םֶדקִמ טול עסיו ןדריה רּככלְּכ תֶא

 :םֶדְס"דַע לה רכְכַה ירֲעְּ בש טולו ןעְּכץֶראְּב בֵׁשָי םֶרְבַאיי
 םוְבַא-לֶא רָמָא הָוהְיְו+ :דֶאְמ הָוהיִל םיִאָטַחְו םיִעָר םֹלָס יִשְנַאוי

 הָּתַא"רֶׁשֲא םוקְמַהְִמ הארו ְּיִגיִע אָנ אָש ומעמ טוָלידְרָפַה ירמ
 הָתַאְדרְשַא ץֶרָאָה"לְּכיתֶא יִּכי5 הָּמְִו הָמְדָקְו הָּבְנֶנְו הָנְָצ םֶ
 ץרֶאָה רפעפ ףעְרזתֶא יִּתְמׂשְויפ :םָכּוע"דע ָךעֶרֹוְלְ הגָנְתֶא ָךָל הא

a4 |זמ p16 א. + דאמ דבכ הנקמ, :טמ 'תאו 'מחו 'פשו 'בעו | 177 **  
Cpr3,6lc NW] | ro % ix Segor000 = ְךיִנפְל |  évavriov10 6 +  
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11 6 GENESIS 17 

 םּוקיז :הָנַמִי ךעֶרז-םנ ץֶרָאָה רפעדתֶא תונְמְל שיא לכוי-סַאורׁשא
 םרבא לַהָאְיַני :יהָנְנִּתֶא ךל יִּכ ּהָּבִחְרְלּו ּהָּכְרֲאְל ץֶרָאְּ ךֹלהְתַה
 פ :הוהיל חָּבְזִמ םֶשְֶוְביו ןוְרְבָחְּב רשא אָרְמִמ ַנלֶאְּב בָשיו אביו

 רַסְלֶא למ ךֹויְרַא רֶעָנְׁשָךְלַמ ילפְרמא ייַמיִּב יהיו 4
 למ יֵעַרָּב"תֶא הַמֲחְלַמ ֹוׂשֲע :םיוּג ףלמ לדו םליֵע ךֶלַמ רְמֹעְל"רֶדְּכ
 ךְלַמ יובֲאְמׁשְו הָמְדֲא למ 'בָאְנש הרמע ףלמ עָשְרְּבדתֶאְו םֹדָס
 אּוה םיִּדָשַה קמעלֶא ורב הָלָאְדלְּכ :רעצאיִה עלָּב ְֶלַמּו 'םייבְצ
 הָרְׂשע- שלש רֶמָעַלרַדְּכְתֶא דע הָנָש ּהָרָשָע םִיֵּתְׁש :חַלֶמַה םִי
 רֶׁשֲ םיִכְלמַהְו רמֹעְל"רְָכ אָּב הָנָׁש הָרְׂשֲע עְֵּרֲאְבּוֿפ ּדָרָמ הָנָׁש

 תֶאְו 'םֶהְּ יםיָּזַה"תאְ םינרק תֶנְּתְׁשעְּב יםיִאָפְר"ִתֶא ָּכיַו ּותֲא
 ראפ ליִא דע ריִעָש םֶרְרַהְּב יִרֹחַה-תֶאְופ :םִיָתְיְרִק הֵנׁשִּב םיִמיִאָה
 פיו שדק אֹוָה טָּפָשמ ןיעדלא ואביו ּובְׁשיל הרבה ה רֶׁשֲא
 אצַו :רַמָּת ןֹצֵצַחְּב בֵׁשיַה יִרמָאָהְתֶא םְו .יקלמעה .הָרָשלְּכ תא

 -אוַה עלָּב מו "םייבצ לו ּהָמְא ל המ מו םיְסידלְמ
 למ רַמֹעְלירָדְּכ תֶא :םיִדשה קֶמָעְּב הָמָחְלַמ 'םֶתִא ּוָכְרִעְיו רעָצ
 רָסֶלֶא דלג יראו רֶעְנׁ ש דל לָפְרַמִאְו םיוג ְּךְלַמ לַעְדִתְו םֶליִע

 pads וס הרה םיִרָאְשַגַהְ .הָמָׁשולפי יהרמער טס מ סנו
 טוֶלדתֶא ּוחקיוי? .:ףכליו םלָכָאדלְּכדתֶאְו הרמעו םֶדְס ש3בְר"לּבתֶא
 אביו :םֶדְסְּב בָשי אּוְהְו וכלוו יםָרְבֲא יִתאְ-ְוָּב וָשְכְרתֶא

 יֵחֲא יִרמָאָה אָרְמַמ יינלֶאְּב ןכש אּוהְ יֶרְבֲעָה םֶרבאְל דניו טיִלְּפה
 יִּכ םרבַא עַמְׁשרצ :םֶרְבַאדתיִרְב ילעב םָהְו ירָנע יחַאְו לכָשֶא
 תואָמ שֶלָשּו ָּשָע הָנמש ּותיֵב ידיו ויָכיִנֲח-תֶא קיו ויָחֲא הָּבָשִנ
 םֶפְדְרִיו םכיַו ויָדָבֲעַו אּוה הלל םהילע קליר :ןְּךירַע ףדריו

 -תֶא םגְו שָכְרָה"לְּכ תֶא בשיהי* :קֶשְמדל לאָמָשִמ רשא הָבוחירֲ
 ז7 6 + םֶלּועְדדִע ךעְרֶולּו |ז8 63 ןולאב, cf 12,6. 18,4| Cp 14, ז * 9 9
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  I14,17—15,13תישארב 18

 -ךלמ אציויז :םעָה"תֶאְו םיִשָגַהְדתֶא םנְו ביִשָה ֹוׁשָכְרּו ויָחֶא טול
 םיִכְלַּמַהתֶאְ רֶמֹעְל"רְדכ"תֶא תוּכהְמ ובׁש יֵרֲחֲא ותארקל םֹדָס

 םֶלָש ּךֶלֶמ קרָצ"יִּכְלמּויS ְָלּמַה קָמֲע אּוה הְוָש קָמֲעלֶא ותא רֶׁשֲא
 רָמאיִו ּוהָכְרָבִַויפ :ןּוילֲע לֵאָל ןָהכ אּוהְו ןנֵג םָחָל איָצֹוה

 :ץֶרָאְו םִיָמָׁש הנק ןוילֲע לֶאְל םֶרָבא דור
 נב ְיַרְצ ןגמירֶׁשֲא ןויְלע לא ףּורְבּו

 שָפָּגַה יִלְְּת םָרְבֲאלֶא םדָסיּדְלָמ רַמאַויי :לֵּכמ רׂשֲעמ ּול"וִתַי
 הוהוחלֲא ידי יתמרה םָדָס למ" לֶא םֶרָבִא רָמאיו>> דל חק ׁשֵכְרָהְו
 חָקָא-םָאְו לעג ְךֹורָׂש דַעְו םּוחמ-םא< :ץֶרָאָו םִיַמָׁש הָנק ןוילע לא

 קר ילו :םְָבאתֶא יתרשעה יא רמאת אלו נישא
 לָּכָשָא רַנָע יִּתַא .ובְלַה רֶׁשֲא םיִׁשְנֲאָה קֶלִחְו םיִענַה ּוֵלָכֲא רֶׁשֲא
 ס :םֶקָלֲח ּוִחְקִי םַה אַרְמַמּו

 הזֲחַמַּב םֶרָבַא-לֲא הָוהְי-רבְר הָיָה הָלֶאָה םיִרְבְּדַה ורָחַאי 5
 . רָמאָל

 :דֶאְמ הברה ּרֶכָש ָּל ןגֶמ יִכְנָא םֶרְבַא אָריִתִלא
 קְׁשמְָבז ירירע וה יָבֹנֲאְו ילְָּתְתִהְמ הוהְי ינדא םֶרְבַא רַמאו
 ערָז הָּתְתְב אל יל ןֶה םֶרְבַא רֶמאַיַוי :ירֶזעילֶא קְׁׂשָמַּד אָּה יִתיֵּ
 ּךָשֶרִיִי אָל רמאל ויָלָא הָוהְירַבְד הָּגַהְו+ :יִתא שרוי יִתיִּבְָב הּגהְ
 הַצּוחַה ותא אָציו5 שרי אּוה ּךיִעָמִמ אֵצַי רֶׁשֲא םָאדיִּכ הז
 םָתֹא רּפְסְל לָכּותְדםִא םיִבָכוְּכַה רפסּו הָמַמְׁשַה אָנ-טְּבַה רַמאּיַו

 :הָקָדְצ ול ָהְבָשָחִיַנ הָוהיִּב ןמָאַהְו\ | :ְּעְרו הָיִהְי הָּכ יל רֶמא
 דל תֶתָל םיִדְׂשִּכ ירּוֲאַמ ךיִתאַצוה רֶׁשֲא יהיהְי ינֵא וָלֲא רַמאיול
 יִּכ ערַא הָמַּב הֹוהְי ינוא רָמאיול :ּהָּתְׁשרל תאזַה ץֶראָהתֶא
 לואְו שלש זעֶו תֶׁשְלשִמ הָלְנֲ יל הָחק ויָלֵא רֶמאַפ :הָנְׁשְרִא
 ןתיו ךְוָּתְּ םַתא רַּתְבִיַו הָלֶאלָּכ-תֶא ולדחקיוופ :לזוגו רו ׁשֶלׁשִמ

 ילע טעה דיי :רֶתְב אל רָצַה"תֶאְו והָעַר תאָבקל ָרְתְּבׁשִ
 הָלְפָנ הָמְָּרַתְו אֹובָל שָמָשַה יהיו :םָרְבֲא םָתֹא ביו םיָרנְפַה
 םֶרבָאְל רַמאיויג :ויָלֲע תַלַפֹנ הָלֹדְנ הָכֵׁשֲח הָמיֵא הֵּנַהְו םָרְבֲאדלַע
 םָתֹא ּ ּנָעְו םּודְבַעְו םָהְל אל ץֶרָאְּב ךעֶרז הָיְהיֹורְניִּכ עדת עי
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15,14—16,11 GENESIS 19 

 ןכדירחאו יִכְנָא ןָּד ּודָבַעְי רֶׁשֲא ייוָּגההתֶא םגְו+ :הָנָׁש תֹואַמ עּברַא
 הָביֵׂשְּב רֶבְקִּת םִולְׁשְּב ךיִתְבַאדלֶא אוְבִּת הָּתַאְו5 :לד שכר ּוָאְצִי

 :הָגַהִדדַע יִרמָאָה ןוע םֶלשאל כ הַָּה ּובּושְי יעיִבְר רוד :הָבו
 רֶׁשֲא שא ריִפלְו ָשָע רָּּנִת הָּגהְו הָיָה הָמָלַעְו הָאָּב שָמָשַה יהיו
 םֶרָבַאדתֶא "הָוהְי תֶרֶּכ אּוהה םִיַּב :הָלֶאָה םיִרזְּנַה ןיֵּב רַבָע
 רֹמאָל תיִרָּב

 תאֹוַה ץֶראָהדתֶא יִּתַתְנ ְךעֶרְל
 :"תַרּפרַהְנ* לודָנַה רֵהָּנַה-דע םִיִרְצִמ 'רָהְּנִמ

 זרְּפַה-תֶאְו יִּתְחַהתֶאְו< :יָנֹמְדַּקַה תֶאְו יֹנָקַה"תֶאְו יִניִקַהְדתֶאפ
 -תֶאְו ׁשָּגְרנַהזתֶאְו יֵנעַנְּכַהתֶאְו ירֹמָאָהתֶאְויי :םיִאָפְרָה-תֶאְו
 ס  :יָסּובוַה

 ּהָמׁשּו תיִרְצַמ הָחְפָש ּהָכְו ול הָדָלָי אֶל םֶרְבַא תֶׁשֲא יֵרְׂשְוי 6
 אָנ-אּב תֶדָלַמ הָוהְי יִנַרצִע אָנדהַּנַה םרְבֲאלָא יִרָש רָמאתַו> :רָנָה
 חקת :יִרָׂש לוקל םָרְבֲא עַמְׁשיו הָנַּמִמ הָנָּבַא ילוא יֲחְפׁש-לַא
 םיִנָש רֶׂשֲע ץקמ הָּתָחַפִׁש תיִרְצַמַה רַנָהזתֶא םרָבֲא תֶׁשֲא ויֵרְׂש
 :הֶׁשֲאְל ול ּהָשיִא םֶרְבֲאָל ּהָתֹא ןְתִּתו ןעֶנְכ ץרֲאְּב םֵרָבֲא  תבשל

 :ְהיָניעְּב ָּתְרְִּג לָקתו הָתְרָה יִּכ ארו רהָּתַו ךָנְהלֲא אבו
 ְךָקיֵחְּב יִתְחְפש יִּתַתְנ יַכֹנֲא "ִּךיִלָע יֵסָמֲח םָרְבֲא-לַא יִרָש רָמאתַו
 רָמאיוֿפ :"ףיִניִבּו יִניָּב יהוה טּפְׁשִי ָהיְניִעְּב לק הָתָּרְה יִּכ אָרַּתַו
 יֵהַּנעֶּתַוְךִיניִעְּב יבּוׁטַה הלישע יב ךַתְחַּפְש הֵּנַה יבָשדלַא םֶרָבָא

 רָבְדִּּב םימַה ןיע-לע הָוהְ אל הצמוד היפ חַרְבּתו יִרָש
 הָנֲאְו תאב הָּזִמִדיִא יִרָש תְחְפִש רָנָה רמאיול :ירּוש ְּךְרָרְּב ןעָה-לעי
 ךֵָלַמ ל רָמאּו :תַחַרּב יֵכֹנֲא יִּתְרבג ירָש יִנָּפַמ רַמאּתו יֵכָלַת

 אל ָּל רֶמאויי :ָהידְי תחת יֶנעֶתהְוּתְבְג-לָא יבּׁש הוהְי
 ּהָל רָמאנויי :ברמ רֶפְסִו אָלְו ךָעְרזתֶא הָּבְרא הָּבְרַה הָיהָי
 הָוהְי ְַּאָלמ

 לאָעָמְשְו ומָש תארו ןּב יִּתַליִו הָרָה דגה
 :ָךיְנָעְדלֶא 'הָוהְו עָמָשיִּ
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 ,40 תישארב 17,16—16,12

 ב לָפ דָיְו לפב ָֹדָי םֶדֶא אָרְּפ הֶיָהָי אּוָהְוי
 :ןְּכְׁשִי ויַחֶאדלכ ינפדלעו

 םגה הָרָמָא יִּכ יִאָר לֶא הָּתִא ָהֶלַא רֶבּדַה הְוהְי-םַׁש אֵבְקתוי
 הָּגַה יִאר יחל רֵאּב רָאְּבִל אָרָק ןֶבְדלע+ יא :יִאר יֵרֲחַא ייֵתיִאְ יםֶלַה
 וָנְב"םִׁש םֶרָבַא אָרְקיַו ןְּב םֶרָבִאָל רֶגָה דלתו :דִרָּב ןיבּו שרק
 םיִנָש ששו הָנָׁש םיִגמָשְּ םֶרָבָאְוי :לאעמשי רָנָה הֶדְלְי-רָשַא
 .ם :םֶרְבַאְל לאָעָמָשְודתֶא רָנָהתֶדְלּב

 -לֶא הָוהְי אָרַו םיִנָש עַשַתו הָנָׁש םיִעְשִּתְרַּב םֶרְבַא יִהְיַוי ל
 ולא רַמאיַו םֶרבִא

 :םיִמָת הָיְהִו ינָפְל ךְלהְתַה ידש לַאונַא
 :דאמ דֶאְמְּב ְּךְתֹוֲא הָּבראְ ףביבו יִניִּב יתיִרְב הָנְּתֲאְוי

 :רֹמאָל םיָהלֲא וָּתַא רָּבַדיַו ויָנָּפ"לַע םֶרָבַא לפיו
 :םיוג ןומה באל ָתִיָהְו ךֶּתִא יִתיִרְב הָּנַה יִנָא
 םֶהָרְבֲא ךמש הָיָהְו םֶרָבִא ּךִמַשדתַא דוע ארקידאלו

 :יִתַתָּנ םָיֹוג ןומה"בא יִכ
 :ואצי ממ םיִכָלְמּו םִיֹונְל ךיִּתַתְּ דאָמ דָאְמְּב ּךִתא יִתְרַפַהְו
 תיִרָב םֶתְרְדְל ףירחא ךערז ןיִבּו ֿניִבּו יִניּב יִתיִרּבדתֶא יתמקהוז
 ּךיִרְחֶא = לערזלו ל יִּתַתְבְו ְּיֵרֲחֲאד העלו םיהלאל ל תֹיְהְל םלוע
 םָהְל יִתיִיָהְו םלוע תחל ןעַנָּכ ץְרַאלְּכ תַא יִרְנְמ ץֶרֶאו תא
 הָּתַא רמשת יִתיִרְּב"תֶא הָּתַאְו םַהְרְבַאְדלֶא םיִהְֶא רַמאיופ :םיהלאָל
 םֶכיִניִבּו יניב ּורְמְשִּת רַשא"יִתיִרְּב תאְז* :םַתְרְדל יִרְחֶא הערזו
 רָשְּב תֶא םָּתְלַמְּויי :רֶכְזדלָּ םֶכָל ומה 'ּיִרחֶא ךערז .ןיבו
 למ םיִמָי תנַמָשְְבּו* םָכיִניֵבּו יניב תיִרָּב תואְל הָיָהְו םֶכְתְלְרֶע
 רשא רֶכגְְּב לָּכַמ גְסַּכ-תנְקַמּו תִיָב דלי םֶכיִתְרְל רָבְזלָּ םכל

 הָתיַהְו ףפסּכ תק ָךֶתיּב דלי למול :אּוָה ךעֶרּומ אל
 רׂשְּב"ִתֶא לומידאל רֶׁשֹא רֶכֶזולֶרֶעְויּ :םֶגֹוע תיִרָבִל םָכְרׂשְבַּב יִתיְִב
 ס :רפַה יָתיִרְּבתָא ָהיֶמעמ אוָהה שָפְגה הָתְרְכַנְו ֹתָלְרָע
 יִבְש nl ְְתְׁשִא יִרָש םֶהְרְבַאלֶא םיִהלֶא רָמאָיַי5

 ָהיתְכרְבו" ןּב ל הָנמִמ יִּתָתְנ םגְו הָתֹא יִּתְכַרַבּוי :ּהָמָש הָרָׂש י 4
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17,17—18,10 GENESIS 21 

 ויָנְפ-לַע םֶהְרְבַא לינז :ּויָהְי יהָנִמִמ םיִמע 'יכְלַמ םיוגְל הָתיִהו
 םיִעְׁשַּתיתבַה הְרָשדסאו לוי הָנְׁש"הֲאַמ ןֵבָלַה וּבְלְּב רָמאִיַו 'קָחְצִיו
 :ףינפל הָיְחִי לאָעֲמְׁשי ול םיִהלֲאָה לֶא םָהְרְבַא רַמאיוי :דֶלּת הָנָש
 ומְׁש-תֶא ָתאָרָקְו בל תלי ְךְּתְׁשֲא הָרָׂש לבא םיִהְלֶא רמאיַוופ
 :וירחא ֹוערוְל יםלוע תיִרבְל ּתִא יִתיִרְּבתֶא יִתֹמְקַהְו קַתְצִ
 יִתיֵּבְרַהְו ותא יִתיִרְפַהְו ותא יִּתְכַרַּב ו הֵּנַה ;ךיִּתְעַמְׁש לאָעָמַשיִלּולפ
 :לד יונל ויָּתַתְנּו דילוי £ םָאיָשנ רֶׁשְע-םיִנְׁש דאְמ דֵאָמַּב ותא
 הָנָשּב הָּזַה דעומל ּהָרֶש ָדְל דַלְּת רשא קַחְצִיתֶא םיקָא יִתיִרְּבדתֶאְוי
 הקיר :םֶהְרְבִא לעמ םיִהלֲא לעיו ּּתִא רָּבְִל לכי“ :תֶרָחַאַה

 ופְסּכ תגְקַמלָּכוַאְו ותיב יִרילידלּכ תֶאְו נב לאעְמְשותֶא םֶהְרְבַ
 םויה םֶצָעְּב םֶּתְלְרֶע רֵׂשְּב-תֶא לָמיַו םֶהְרְבִא תיִּב יִשְנַאְּב רֶכֶזלְּכ
 יהָנְׁש עַשֶתְו םיִעְׁשִּתְדִּב םֶהָרְבַאְו=צ :םיִהלֶא ותא רָּבִּד רֶׁשֹאּכ הֶּזַה
 וטמהְּב הָנָש הָרְׂשֲע שֶלָשְְּב ונְּב לאעמשיו<5 :ותְלרע רָשָּב יולמַהְּב
 לאָעָמְׁשִו םֶהְרְבִא למ הָזַה םויה םֶצָעָבא :ותָלְרע רׂשְּב תֶא

 מג רבב תַאמ ףֶסָכְ"תְנְקְמּו תב ריִלְ ותיב יׁשְנַאלכויז יב
 ' 5 - תא

 לֶהֲאָה"חַתָּפ בָשי אּוָהְו אָרְמֹמ 'יָנֲאְּב יהוהְי ֹולֵא אָביני 5
 ויִלָע םיִבָצִנ םיִשָנִא הָשלָש ּהָּגַהְו אָריַו ֹויָניִע אָשיו> :םויַה םֶחְּכ
 ינדא רמאיו: :הָצְרֶא ּוחַּתְׁשִיו לֶהאָה חַתַּפִמ םֶתאַרְקְל ץֶרָיַו אְריו
 אָנ"חקיצ קב לעמ רבע אָנ"לֲ ְיֵניִעְּב ןח יִתאֵצָמ אָנְ"םִא
 םֶחְל-תַפ הָּתְקֲאְופ :ץֵעֶה תַחִּת ּונַעָשֶהְו םֶכיֵלְנַר ּוצֲחְרְו םימדטעמ
 ןֵּכ ורְמאיַו םָכְּדבע-לע םָּתְרַבַע ןּב-לעחיּכ ורבעת רַחַא כבל ודעְסו
 רַמאַו הָרָשלֶא הָלָהְֶאָה םֶהְרְבַא המינוף = | :ִּתְרַּבְדרׁשאכ הָשעְּת
 ץר רֶקְבַה-לָא\ :תוְנע ישעו יִשּול תלפ חמק םיִאְס שֶלִש יִרָהַמ
 :ותא שעל רָהמֵי רעֿנַה-לָא ןַתְיַו בּוטְו ְּךַר רֶקָּבְרַּב חליו םֶהְרְבִא
 דמעה םָהינפל ןתיו הָשָע רֶׁשֲא ֶקְּבַה"ןָבּו בֶלֲחְו הָאָמֲח חקיול

 רֶמאּוְָׁשִא הָרָׂש היא לא ורמי :ולכאיו ץֵעָה תחת םֵהיֵלֲ
 הָרְׂשְל ןְביהַּגִהְו הָיַח תַעָּכ יִּדיֵלֲא בּושֶא בוש רָמאיַו יי :לָהֲאָב הֵּנִה

lou. 6%יכלמו)8 'מ) |ז7 * 8קַח-- | *? 1 דתַב |18 6 al15 26916 MSS16 *  
 =ישי (א)ּוה ; 1 41|| זכ גמ5 םיִהלאַל ול תֹויָהָל 6 1 6 ca 90155 ₪68 ג 1עְרֶזְלּו |
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 22 תישארב 1-1

 הֶרָשְו םָהְרְבִאְויי :ֹויָרֲחֶא 'אּוהְו לֶהֶאָה חַתַּפ תעמש הָרָשְו ְּךַתְׁשִא
 קַחְצִּתוי :םיִשָנּכ 'חַרָא הָרָשל תה - םיִמְּיַּב םיִאַּב םיִנְקַז
 רמי :ןקז יִנדאְו הָנְרַ יִל-הַתִיה לָתְלְב ירחָאי רמאל ּהָּבְרקִּב הָרָׂש
 ינַאו דָלֲא םָנְמֲא ףאַה רמאל הֶרָש הָקֲחַצ הז הָמְל םָהְרְבַא-לַא הֹוהְי
 הרָׂשְלּו הָיַח תַעָּכ לא בּושַא ידעומל רֵבְּד יהֹוהיִמ לפיה :יֵּתְנָקְז
 יִּ אלורמאינ הָאְְי כ יִּתְקַחְ אל רָמאָלְוהָרְׂש ׁשֵחַכְּתויפ :ןב
 יםְדְס יפיע ופקשיו םיִׁשנֲאָה םֵׁשמ ומקיו< :ּתְקחְצ
 יםַהְרְבִאְמ יִנֲא הָפַכְמַה רַמָא הֹוהיוי7 :םָחְלשְל םָמַע ךלה םהָרְבֲאְו
 ובדּוכרְבַנְו םּוצעְו לד יוגל הָיַהי ויָה םָהְרַבִאְוי* :השע יִנֲא רֶׁשֲא
 ּותיִּבדתֶאְו ויִנָּבדתֶא הּוצי רֶׁשֲא ןעמל יויִּתְעַדי יִּכיפ :ץֶראָה ייוג לכ
 הָוהְי איֵבָה ןעמל טּפְׁשַמּו הֶקְדַצ תושעל הָיהְי ד ּורְמָׁשְו ויִרְחֶא
 הָרמַעְו םָדָס "תקע הָוהְי רָמאָיו> :ילֲ רֵּבְּדירְׁשַא 'תא .םַהְרְבַאדלע
 יּהָתָקעצְַּה הֶאְרֶאְו אַנ"הָדְרֲא*! :דִאְמ הָדָבָכ יִּכ םֶּתאָטַחְו הבי
 םיִׁשְנֲאָה םֵׁשִמ ּונְפו :הָעְרַא אלדםאו יהֶלּבוּושָע יִלֶא 'הָאְּבַה

 םָהָרְבַא שניו5 :הוהְי יגְפִל דַמֹע ּונָדֹֹע םֶהְרְבִאְו הָמְדְס ָבלי
 םֶקיִּדצ םיִׁשמֲח שי יואי :עֶׁשְר"בע קיד הָּפְסִּת ףִאַה רמאיו
 םֶקיִּדצַה םיִׁשמֲח ןעמל םוקמל אָשַתהאָלְו יהָּפְסִּת ףַאַה ריֵעָה ְּךֹותְּב
 -םע קיִדצ תיִמָהְל הָּזַה רֶבּדַּכִּתַשַעִמ ל הֶלְַח5ּ :ּהָבְרְקְּב רשא
 הֶׂשעי אֶל ץֶרָאָהלָּכ טפשה ָל הֶללִח עָשְרֶּכ קיִדצכ הָיָה עֶׁשְר
 ריִעָה ְּךותְּב םקידצ םישמח םֶרְסַב אָצַמָאדםִא הָוהְי רָמֲא>< :טַפְׁשִמ
 יִּתְלַאוה אָנ"הַּנַה רמאיַוםֲהְרְבַא ןעײ>ז :םרּובעב \םוקמַהלֶכְ יִתאָשְנְו
 םקידצה םיִשָמָח ןּורְסְחִ vases :רֶפֶאְו רפָע יֵבֹנֲאְו יָנֹדֲא-לֶא רד
 -םִא תיִמְׁשַא אָל רָמאיִו ריִעָה" לָּכ-תֶא הָׁשְמֲחַּב תיִחְׁשַתַה הָׁשַמֲח
 ילּוא רמאינ ללא רֵּבַרְל דול ספ :הָשַמְחְו םיִעָּבְרַא םָש אָצְמֶא
 רַמאיופ :םיִעְּבְרַאָה רּובעּב הֵׂשֲעֲא אל ּרָמאיִו םיִעָּבְרִא םָש ןּואְצְמִי

 אל מאיו םיִשלָש םֵש ןוִאצְמִי ילוא הָרְִדְְו ָנאל רחְו אלא
 רֵּבַדל יִּתְלַאוה אָנ"הָּנִה רמי :םישלש םׁש אָצְמָאְִא הֵׂשֲעֲא
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18,32—19,17 GENESIS 23 

 רּובעּב תיִחָשַא אָל רָמאיו םיִרְׂשֲע םָׁש ןוִאְצמִי ילּוא יָנֹדַא-לֶא
 ילוא םעַּפַהְּדַא הָרּברַאו לנדאל רַחָי א"ל רַמאיֹו= :םיִרְׂשֲעָה
 ליו :הרְׂשעֶה רּובעּב תיִחְׁשִַא אל רָמאיַו הָרָשע םש ןואְצְמִ

 :ומקמל בֵׁש םֶהְרְבַאו םָהְרְבֲא-לַא רֵּבַדְל הל רֶׁשֲאכ הֹוהְי
 -רַעָשְּב בשי טולו בֶרָעְּב הָמֹדְס יםיִכֲאלִמַה יֵנְׁשי ואביו 19

 הָּגַה רָמאיני :הָצְרֶא םִיַפַא ּוחָּתְׁשִי םֶתאְרקל םֶק טולדארינ םֶדָס
 םַּתְמַּבְשהְ םָכיִלְגַ ּוצֲחְרְו וילו םֶכְּדְבַע תיֵּב-לֶא אָנ ּורּוס יֿנדֲאדאַב
 דאָמ םָּב"רַצַפיג :ןילנ בּוחְרב יִּכ אל ּורָמאיו םֶכְּכְרְַל םתכלהו
 :ּולְבאיו הָפֲא תוצַמּו הָּתִׁשִמ םָהָל שעיו ותיּבְלֶא ואבי ולא ּורְסיו
 -דַעְו רַעָנִמ | תיבה ּוּבְסָנ םֹדָס יִשְנַא ריִעָה יִשְנַאְו ֹובָּכְׁשִי ֿםְרַמ
 םיִשָנַאָה היא ול ּורָמאיַו טול- לא ּוָאְרְקיַו* :הֵצָּקִמ םַעָהִלָּכ ןקז

 אנ = :םֶמא הָעְנְו ּונילא םֶאיצוה הָלְלה ףילא ּאְּבירְׁשַא
 יָחֲא אָגילַא רמאיוז :ּויָרֲחֲא ירגס תֶלּדַהְו הָחְתָּפַה טול יםָהלֲא
 אָנהַאיִצוא שיא ועְדידאל רשא תֹוֹנְב יִּתְׁש יל אָנדהְּנַה* ּועַרְּת

 ְׂשֲעַּת-לַא לֵאָה םיִשְנַאָק קר םֶיִיעְּב בכ ל ּושַעְו םָכיֵלֲא ןָהָתֶא
 דַחֶאָה ּורמאיו הָאְלֶהדשּנ ּוָרְמאיַוי :יִתְרְק לצְּב ּואָּב ןֶּכְ"לַעהי רָבְ
 טולּב ׁשיֵאְב ּורָצְפיִו םֶהָמ ךְל עַרְנ הָּתִע טופָש טּפְׁשִיַו רּונְלדאּב
 -תֶא ּואיִבִיַו םֶדָיתֶא םיִשְנַאָה וחְלָשיַ :תֶלְּרַה רֵבְׁשְל שנו דאָמ
 חַתָּפרַׁשַא םיִשָנַאָה-תֶאְוי :ּורגְס תַלַּהתֶאְ הָתְיְּבַה םֶהילא טיל
 ּורמאיוי? :חַתַּפַה אצמל ואליו לודג"דעו ןטקמ םיִרָוְנַפְּב ּכַה תיבה
 ךלירַׁשֲא לָכְו ףיִתְנְבּו ְךיִגְבּו ןְתָח הפ ךְליִמ דע  טוללֶא םיִׂשְנֲאָה
 הזה א ּונֲחַנַא םיתֲָׁשֹמ "קפה אצוה ריֵעְּב

 םִקָמַה דמ ּאצ מק רמו .וינְב יחקלו האגדה =:
 :ויָנְתֲח יִיִעְּב קָחַצִמכ יִהְיו ריִעָהתֶא הָוהְי תיִתְׁשַמיְכ הָּנַה
 -תֶא חק םּוק רָמאל טול יםיִכֲאְלַמַה וציאיו הָלֲ רַחְׁשַה מכ
 :ריִעָה ןועַּב הפָּסִּת"וּפ ' תאָצְמַָּה ףיִתֹנְב יִּתְשדתֶאְו ָךִּתְשא

 ויַתְנְב יִתָש ליבו ותָשַאדיְּו ֵדיּב םיִשְנַאָה ּוקיוֲחיווּהָמָהמְתיני6
 םָאיִצוְהְכ יִהְיַניז :ריִעָל ץּוחִמ ּוהָחְּגִיַו ּוהֶאְצִיַו ויָלָע הָוהְי תֶלְמְחְּב

cf 12. 16 | 6° 8 Hillםיִשָנַאָה  Cp 19, 1 1 frt3ז 9--10155 הוהי |  
 םהילא | * - ורגפ | 81 לֶאָה = הָלֵאָה ₪ 56ל) | 9 >6 | ז2 * 1 יִנָּב ₪

dl jnn (37MSS aw ה 8 ךינתח | * 6 4-הָּוַה | 13 1 םֶתחשל ₪ 4 2 
damus illos) | 15 ° | frt םיִשְנָאָה 6 + 1 || ל insc 6 NY] (אצו) 



 24 .תישארב 37—19,18

 דֹמֲעֶּת-לֲאְו ךירחא טיִּבַּת-לַא ךשֶפנלע טֶלָּמַה רֿמאיַו הָצּוחַה םָתֹא

 אָנְלַא םֶהְלַא טול רָמאיַוי :הָפסּתְִּפ טֶלְּמַה הָרָהָה ָבְּכַה"לֶבְּב
 ָתיִשָע רֶׁשֲא ףּרְסַח לדְנִַ יִניִעְּב ןח ךדבע אָּצִמ אָנְ-הְגַהי  :ינדא
 יִנקְּבְַתְרַּפ הָרָהָה טְלֶּמִהְל לכּוא אָל יִכְנָאְו יׁשְפַניִתֶא תֹויֲחַהְל יִדְמַע
 רֶעְצִמ אוָהְו הָמָׁש םָנָל הָבֹרְק תאְזַה ריִעָה אָנ"הַּגַה = יִּתְמְו הָעְרַה
 הִֵּה ויָלֲא רֶמאיו=י :יִשְפַנ יִחְתּו אוָה רֶעָצִמ אָלַה הָּמָׁש אנ הָמְלָמִא
 ְתְִַּּד רֶׁשֲא ריִעָה"תֶא יִכְפָה יִּתְלַבְל הָנַה רָבּל ג ְּךיֶנָפ יִתאָשְנ
 ילע הָּמַׁש ָךַאּב"דע רָבָּד תושעל לכּוא אָל יִּכ הָּמׁש טְלְמַה המי
 :הָרעְצ אָּב טול ץֶרָאָה-לע אֵּצְי שֶמָׁשַה* :רַעּוצ ריֶעָה"םׁש ארק ןְּ
 ךןמי הָוהְי תֶאמ ׁשֶאְו תיִרְג הָרֹמְע-לעְו םֶלְסלִע ריִטְמַה הוה
 יִבָשְולָּכ תֶאְו רָבּכַהדלָּכ תֶאְו לאָה םיִרָעָה"תֶא ךפַהְיו< :םִיָמְׁשַה
 :חַלָמ ביִצְנ יהְּתִויָרְחאַמ ּתְשִא טו :הָמְדאָה חַמַצְו םיֲִעֲה
 :הָוהְ יִגָּפתֶא םֶש דמֲערׁשֲא םוקְפַה-לֶא רָקְּבִּב םֶהְרְבִא םָּכְׁשז
 הָּגַהְו אְריַו רָּכַּכַה ץֶרֶא יִנּפלָּכ לעְש הרמעו םֹדָס ינּפ-לע ףקשיו>*
 יִרְעְדתֶא םיִהלֲא תַתשְּב יהיו :ןָשְבַּכַה רֹטיִקְּכ ץֶרֶאָה רׂשיִק הָלֲע
 הָכַּפַהֶה ךִּתַמ טולדתא חלשיו םֶהְרְבַאתֶא םיִהלֲא רֶכְזיַו רְַּּכַה
 רעוצמ טול לַעַַופפ :טול ןָהָּב בַשָירַשַא םיִעֲה"תֶא ךפַהְּב
 הָרָעמַּ בֵׁשיו רעּוצּב תָבַׁשְל אָרֵי יִּכ ומַע ֹויָתֹנְב יִתְש רָהְּב בָשיו

ma wae 

 5 ןֵהיִבֲאתֶא : קשת רז ניבא הינו מע הנכְׁשנ ןַ
 ּהָבְכְׁשִּב עַרָידאְלְו ָהיִבָאתֶא בָּכָשִּתַו הָריִכְּבַה אֵבָּתַו "אּוה הֶָלֵָלַּב
 יִתְבַכשדַה הָריִעַצַהד לא ג הֶריִכְּבַה רָמאָּתַו תַרָחַמִמ יַהְיַו + :"ּהמּוקבּו
 ּוניִבָאמ היחְנּו ומַע יִבְכַש יאבּו הָלילַה םַּג ןיל ונקשנ יִבָּאדתֶא שָמָא

 הָריִעָעַה םֶָתו ןיג ןֵהיִבֲא-תֶא אּוָהַה הָכלְּב םֶג קשת עְרָז
 טָּל"תֹנְּב יִּתְׁש ןִרֲהַּתַו 5 ּהָמְקבּו ּהָבְבְׁשְּב עֶיײאָלְו ומע בָּכָשִּתַ
 בָאֹומ"יִבֲא אּוָה יבָאומ ֹומָׁש אָרְקִתַנ ןּב ּהֶריֵכְּבַה דָלַתַוי :ןָהיִבֲאְמ

)Syrus hex.: Zaapt),17 630 ורמאיו | 18 ? 1 ויָלֲא | 22.23 %0*6 2מץשק  
cf v 8 ||25 1 (היָלֶאָה  | (Seb aw, cf 15,17) | 24 °° add13,10 || 23 1 הָאְצִי  cf 

 27 ומ ְךֶליַו | 28 =* 1 רככהדלכ ינפ לעו 4M5S( >. 'כה ץראהדלכ ינפ לעו;
cf 63) | 29 6 הוהי || 30 260 + ומע | 3: 64 ּוניֵלֲא | 32 1 6 א יכל | 
33 51 prb 6 Seb aw NANT (sed cf 24,8; Mesa 3) | ° sic 4, cf3s | 34 6 

 בָא | 37 6+ Aérouga 66 rod rarpég ov = יִבָאָמ רמאל.



19 ,38-- 7 GENESIS 25 

 אּוָה יִמַעְרַּב וִמַׁש אָרָקִּתַו ןּב הָרֵי אוה"םנ הָביֵעְצַהו :םויה"דע
 ס | :םוּוהדדע ןומַעיֶגֶב יבא

 רּוׁש ןיבּו שָדְקְיִּב בָשְיַו בּגַה הָצְרֶא םֶהְרְבַא םַשמ עסיוי 0
 חלשיו יאוה יִתֲחַא ּוּתְׁשֲא הָרָשְלֶא םֶהְרְבִא רָמאַיַו רָרָנְּב רֶניו
 ךַלָמיִבַאדלֶא םיָהְלֶא אָבִיו :הָרָׂשתֶא חקיו רַרָנ ךלמ ללמיִבַא
 אוָהְו תְחְקְלרֶָשַא הֵׁשֲאָה לע תַמ ּךִנַה 5 רַמאִיַו הָלֵיַלַה םֶלַחַּב

 קיִצדסנ יונה )דא רמאיו הלא בָרק אל ךלמיבאָו+ :לעֶב תֹלעְּב
 יִחֶא הָרָמֲא אּוָהְיְנדאיִהְו אוה יִתָחַא ילירמָא אּוָה אלהי :גְרהִת
 םיִהלָאָה ויָלֲא רָמאיוֿפ :תאז יִתיִשָע יּפַּכ ןיְקנְבּו יֵבָבְלםָתִּב או
 יִכנָא-מנ ְּךֶשְחֶאָו תאז תיִשְע ךְבָבְלֶתֶב יִּכ יִּתְעַָי יֵבֹנֲא םג םלחּב
 "תֶׁשֲא בָשֶה הָּתַעְט :ָהיִלָא ַעָגְנִל ְּךיִּתַתְנאְל ןּכלַע ילוטחמ ְּךְתֹוֲא

 אקו רָקבַּב הלהב םשוהל :רלירשאזלקו הָּתַא תּומְּת תֹומ
 םיִשְנַאָה ּואְריַו םֶהיֵנְזֲאְּב הָלֲאָה םיִרָבְּדַה"לְּכדתֶא רבו ויָדָבַעְ לכל
 -הַמּ ני תשע הָמ ול רַמאּיַ םֶהְרְבַאל ףלמיבא אקו :דֶאְמ
 רֶׁשֲא םישעמ הלדג הֶאטַח יִּתְכלְמַמ-לע ילע ָתאַבַהיִּכ ךְל יִתאָטָח

 יִּכ ָתיִאָר המ םהְרְבַאלֶא למי רָמאיַוופ :יִדָמַע ָתיָשָע ושעי"אל
 תֵאְרִידְויִא קר יִּתְרַמָא יִּכ םֶהְרְבַא רַמאיויי :הּנַה רֶבְּדַהדתֶא ָתישָע
 יִתֹחֲא הָנִמָא-טַנְוַ :יּתְׁשֲא "רבע יִנּגָרֲהו הנה םוקָּמּב םיִהלֲא
 רֶׁשֲאַּכ יהי :הֵׁשֲאְל יִליִהָּתַ ימַא-תב אל ְּךַא אוָה יִבָאדתב
 ישע רֶׁשֹא ּךּרְסַח הֶז ּהָל רמאו בָא תיִּבַמ םיִהלֲא יתא יּועְתה
 חקיויצ :אּוה יִחֶא יֵלייִרְמַא הָמָש אֹובָנ רֶׁשֲא םוקְּמַה-לְּכ לֵא יִדּמְע
 תֶא ול בָשיו םֶהְרְבִאְל ןַתְיַו תחְּפָשּו םיִדְבַעַו רֶקְבּו ןאצ * ךלַמיִבַא
 ךיִניֲעְּב בוטּב יגל יצרא הָּגַה ליבא רמאיו5 ֹוּתְׁשֲא הרש
 ָךֶל-אּוה הָּגַה ךיִחֶאְל ףסּכ ףלא יִּתַתְנ הָּגַה רַמָא הָרָשְלּוי :בש
 םֵהָרְבַא ללפָתיַריַ :תחכנו לָּכ תֶאְו יָת רֶׁשֲא לכל םִיניֵע תּוסָּכ
 :ףדלוו ויִתהְמִאְו וָּתְשָאתֶאְו ףלמיִבאדתֶא םיהלֶא אפרו םיִהְלֶאָהְד לֶא

38 6+ Auuav [Aérovca?] | Cp 20, 2 6+26,7b (paene verbo tenus) | 

 3 16 א. תדואדלע, cf 21,11. 25 | 4 * 14155 הוהי || * 1 'דציםְנַה ₪ 61 יֹוגֲה
 5 >2MSS | (dittogr) 9; 684 איה םגו | 9 1 6 8 ְּךְל יתישע | 10 5
 תארי המ, cf 26,7 6660 ?) || 12 2155 םנמא | 13 * >(659?) העתה | ל +
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 26 תישארב 21,21—20,18

 הָרָש רבְּדלע ְּךֶלַמיִבַא תיִבָל םֶחְרְילָּכ דעְּב הֶוהְי רצָע רָצָעדיִּביא
 סם  :םֶהָרְבַא תַשֶא

 רֶׁשֲאַּכ הָרָשְל הָוהְי שעיו רֶמָא רֶׁשֲאַּכ הָרָשדתֶא דָקְּפ הוהיַוי 1
 רֵּבְּדירֶׁשַא רעּומל רינקזל ּב םֶהְרְבַאל הָרְש דָלָּתַו ַהָּתַוי רב
 ול-הַדְלירָשַא וָלדַלּוְנַה נְּביםָׁשתָא םֶהְרְבִא אָרָקיַוג :םיִהְלֶא ותא
 רֶׁשֲאּכ םיִמי תְנֹמְׁש ןֶּב ונָּב קֶחְצְיתֶא םֶהָרְבֲא לָמַיו+ :קָחְצִי הָרָׂש
 קָחְצִי תֶא 5 דלוהְב הָנְׁש תֶאְמְְְּב םֵהָרְבַאְוצ :םיִהלֲא ותא הָנַצ
 :יל"קַחַצ עָמשַהלָּ םיִהְלֶא ל הֶׂשֲע קחצוהרְׂש רָמאתוֿ :ֹונּב
 ןב יתְדְלְידי הָרָש םיִנָב הָקיִניַה םֶהְרְבַאְל למ ימ רַמאּתַוז
 םויָּב לו הָּתְׁשִמ םֶהְרְבִא שעיו לָמָּניו דלה לדג :'ױינקְזל

 הָרְלרֶׁשַא תיִרָצִמַה רָּגָהְְּב-תֶא הש אָרַּתַופ :קָחָציתֶא לֵמָגִה
 הָגְּב"תָאְו תאָּוַה הָמֶאָה יׁשָרָנ םֶהָדְּבַאְל רָמאתַו< :יקחצְמ םֶהְרְבֲאְל
 דִאְמ רבּדַה עריויי :קָחְצִי-םע יִנְּב"םִע תאּזַה הָמָאָהְְּב שריי אָל יִּ
 עַרְידלַא םֶהָרְבִאדַלֶא םיהלֶא רָמאיִוי> :ֹוָנְּב תְדוא לע םֶהְרְבַא יִניִעְ
 הָלְקְּב עָמָש הָרָׂש ְּךיִלֲא רמאת רֶׁשֲא לכ ךתְמַא-לעֶו רעֶנַה-לעל ךיִניֵעְּב
 יִּכ ּונָמישא יגל הָמָפַהְהְֶּבִתֶא םנְו3 :ערַז ְךֶל אֵרָּקִי קָחְצִיָב יִּ
 ןתיו םימ תַמָחְו םָחְלחקיו רקַּבוַהְרְבִ םָּכְׁשצ :אּוה ְּךעֶרז
 רֵּבְדִמּב עַתַּתַ ָךֶלִתר ה 8 ידליַה-תֶאְו ּהָמְכְׁש"לֲ םָשי רֶגה-לֶא

 רֶחא תחת ךלֹיה"תֶא ךלָשתו תמה םומה לוי :עבׁש ראב
 הָרְמֲא יִּכ תָשק יִוֲחטְמַּכ קחרה דְנָּנִמ ּהָל בָשַּתִו ךלַתַו< :םחישה
 :'ָךְבַתְ ּהֶלְקתֶא אשתי דָנָּנִמ בֵׁשּתַו דָלִיַה תֹומְּב הָאְרָא-לַא
 -ןַמ ( מיקלה למ ארקיִו עֵּנַה "לוקתֶא םיִהְלא עמשיר ל
 | לא םיִהלֲא עָמָש-יִּכ יֵאְריִּת-לַא רֶנָה ְךֶל"המ הל רָמאּיַו םִיַמְׁשַה
 יקיִזַחֶהְו רעֵּנַהזתֶא יֵאְש ימּוקי* :םָש-אּוה רֶׁשֲאַּב רַעָּנַה לוק
 ָהיַניע-תֶא םיִהלֲא חָקְפופ ּּנַמיִׂשֲא לדג יוגָליִּכ וב ּךֶדידתֶא
 :רעֶּנַה-תֶא קְׁשַּתַו םימ תַמֲחַה-תֶא אָלַמִּתַו ּךלַּתַו םִיַמ רֵאְּב ארּתַו
 בֵׁשיַו*ז :תַשק הָבֹר יִהיֹו רֵּבְדַּמַּב בֵׁשיַו לבני רַעָּנַהתֶא םיִתלֲא יָהְיָו>ִ

 פ  :םרְצִמ ץֵרֲאַמ הָשִא וָּמִא "חקת ןֵנאָפ רּבְרִמְּב
 18 2. םיהלא | Cp 21, 2 23155 6 רשאָּכ ?+7 w | (xv) | ל 6
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21 ,06 GENESIS 27 

 םֶהְרְבִאדלֶא ואָבְצִדִרַש לֹכיִפּו יָָּלמיִבֲא רָמאַיַנ אוהַה תַעְּב יַהְיְוי
 ל הָעְבָשִה הָּתעְוי :השע הָּתַארָשַא לָכְּב מע םיִהְלֶא רמאל
 יִתיֵׂשָע רֶׁשֲא דָסַחַּכ יִּדְכָנלּו נינו יל רֶקָשתְדא הָּנַה םיהלאב
 םֶהָרְבַא רַמאּיו :הָּב"הָּתרּנ-רִׁשַא ץֶרָאָהְ"םַעְו יִדָמַע הֵׂשְעַּת ךִמַע

 םימַה 'רָאְּב תודאדלע לַמיִבא-תֶ םֶהְרְּבַא "חכוהְו5 עָבָׁשִא יָכֹנֲא
 הָשָע יִמ יִּתְעְַי אָל ְּךָלֶמיִבֲא רָמאַיַו< :ְלָמיִבֲא יֵדְבַע ִלָמ רֶׁשֲא
 יִּתְעַמְׁש אל יִכנָא םָגְו יל ָתְדֶגִהיאְל הָּתַא-םַנְו הזה רַבְַּהתֶא
 ותרכיו ּךָלָמיִבַאל ןָתִיו רָקָבּו ןאָצ םֶהָרְּבַא חו :םויַה יִתְלּב
 י+ןָהְּרבִל ןאָצַה תֶׂשְבִּכ עבָשיתֶא םֶהְרְבַא בצו :תיִרְּב םֶהיִנָש
 רֶׁשֲא הָלֵאָה יתשְכְּכ עבָש הָּנַה הָמ םֶהָרְבַאלֶא ְךְלָמיִבֲא רָמאַָופ
 רּובעב יָדָיִמ חָּקִּת תׂשָבָּכ עַבָש"תֶא יִּב רָמאיו* :יהָנּרבִל תְבַצַה
 םוָקְמל אָרְק ןּכ-לַעי :תאְזַה רַאְּבַהזתֶא יִּתְרַפָח יִּכ הָדֲעָל יִלְהְיָהְ
 רָאָבִּב תיִרְב ּותְרְכּינ< :םֶהיֵנְׁש ּועְּבְׁשִנ םש יִּכ עבָׁש רֵאְּב אּוהַה
 :םיִּתְשִלְּפ ץֶרָאדלָא ּובְׁשִו ֹואָבְצ-רׂש לכיִפּו יָלָמיִבֲא םָקיַו עבש
 רֶגיוצ :םלוע לא הָוהְי םֵׁשְּב םֶשדאְרְקיו עבַש רֵאָבַּב לׁשֲא עטי
 פ  :םיִּבַר םיִמי םיִּתְׁשְלְפ ץֶרֶאְּב םֶהְרְבִא

 םֶהְרְבַאתֶא הסנ םיִהלָאָהְ הלֲאָה םיִרָבְַּה רַחַא יהיו 22
 -תֶא ּךְנְּבדתֶא אנ-חק רמו :יִנָגַה רָמאיו יםֲהְרְבַא ויִלֶא רָמאיו
 ּוהלעהו 'היִרְמַה ץֶרָא-לא ּךְלדל קָחְצִ-תֶא ּתבַהֲארֶׁשַא ידְדיֲחְי
 םֶהָרְבַא םָכְׁשו :ךילא רמא רַשא םיִרָהְה דָחַא לע הלל םָׁש
 וָנְּב קָחַצִי תֶאְו ותא ויְרָעְנ ינְׁש-תֶא חקיו וֹומֲח"תֶא שבחיו רֶקבַּב
 :םיִהלֲאָה ולרַמֲארֶׁשַא םֹוקְּמַה-לָא ל סקי הֶלע יִצְע עקביו
 :קְרמ םוקמַהתֶא אָריַו ויִניִעְדתֶא םֶהְרְבַ אָׂשיַו יִשיִלָשַה םִויּב+
 רַעַַּהְו יִנֲאַו רומְחָה"םע הפ םֶכְלּובְש וירעֶנ"לָא םֶהרְבַא רַמאיופ
 יצע-תֶא םֶהְרְבַא חָקיוֿ :םכילַא הָבּוׁשָנְו הוֲחָּתְׁשִנְו הָפדדַע הָבְלְ
 תַלְבַאְמַהתֶאְ ׁשֵאָה"תֶא ודב חק ונְּב קחצי-לע םֵׁשיַ הלה
 " יִבָא רָמאיַו ֹויָבֲא .םָתְרְבַאדלֶא קָחְצִי רָמא*ַו :וָּדְחִי ם םֵהיִנְׁש כל
 :הלעל הָשַה היַאְו םיִצַעָהְו שָאָה הָּגַה רַמאיַו .יִנָבִיִנָנַה רָמאיַו
 םֵהיֵנְׁש וכלוו יִנְּב הלעל הָשַה ול"הָאְר םיִהלֲא םֶהָרְבַא מאו

  | * 6ּוהֲעָרַמ תֶוְחַאְו 6א 2626?) | 25 * א. חיכויו, 1 ₪ חכו + 66 22
ppedrwv | 20 * 1 6 a. תשבכה | * x. ןהדבל || 30 cf 29% | 32 cf 22 | 33 

 |  | Cp 22, 1 2MSS 60 + cet | 2° 6 ararnrév sic et 12. 16םלועה
  cf 6 6יִרֹמֲאָה |7 1? רמאל 5 '



 28 תישארב 22244

 םֵׁש ןָביו םיהלָאָה ולֹרַמֲא רֶׁשֲא םוקמַהְלֶא ּואֿבנופ :וָּדְחְי
 םשיו ונְּב קָתְּצִ-תֶא דקעיו םיִצְעָהדתֶא ךֶעוו ַָּבְזִמַהדתֶא םֶהְרְבִא
 חשו ודָיתֶא םֶהָרְבַא תָלָׁשיויס :םיִצעֶל לַעַמִמ תָבְזִמַהְלַע ותא
 םִיַמְׁשַהדןִמ הוה ידַאלמ ולא ארקיוי' :וְנְּבתֶא טְחְׁשל יתָלְבַאמַה-תַא

 לי חלשת"לַא מאי :ינגַה רֶמאֵַּו םָהְרְאֹסָהְרְבַא רַמא
 םיִהְלֶא אָרְייִכ יִּתְעַלְי הָתַע ויִּכ הָמּוֶאְמ ול שַעְתְדלאְו רַעַנַה-לֲא
 -תֶא םֶּחְרְבַא אָשיַו ג :יֵנַמִמ ְףדיִחְיהתֶא נּבתֶא תְכָשְח אָלְו הָּתַא
 רבא ליו ינְרְקְּב ךְבְּב 'זַחֶאְג "רחַא ליאהַנְהְו אריו ריניע
 "םש םֶהְרְבַא אָרְקִיַניי :וְנְב תחת הָלֹעְל ּוהלעיו ליאָהתֶא תק

 :הָאָרִי הָוהְי רַהָּב םויח רֶמָאִי רֶׁשֲא הָאְרִיוהָוהְי אּוהַה םוָקָמַה
 יב רָמאיַו6 :םִיָמְׁשַהְַמ תיִנש םֶהָרְבַא-לָא הָוהְי ְךָאְלִמ ארק
 אָלְו הָּנַה רֶבַָּהדתֶא ְתיִׂשָע רֶׁשֲא ןעי יִּכ הָיהְי-םֲאְג יִתְעַבְׁשִ
 תֶא הָּבְרַא הָּבְרַהְו ְךֶכרָבַא ְּךרב"יִכיז :ְָדיִחְי-תֶא ְּךנּב"תֶא תְכָשֶח
 תֶא ףעְרז שריו םִיַה תַפְׂש-לֲע רשא לוחַכְו םִוַמָׁשַה יִבְכוְכְּכ עֶר
 ָתְעַמְש רשא בק ץֵרָאָה ג לָּכ ףערזְב כְרָּבְתַהְוי :ויָבְיִא רעש
 עבָש רָאְּבִלֶא וחי כָל ּומֲקיו ויִרטְנְדלֶא םֶהְרְבַא בש :יִלְקְּב
 ַּפ :עַבָש ראָבְּב םָהְרְבַא בֶָׁשיַו

 הָדְלַי הֵּגה רֶמאָל םֶהְרְבאְל דיו הָלֵאָה םיִרָבְּדַה יִרֲחֶא יִהו>
 ויָחֶא זְּּב"תֶאְו ורֹכְּב ץּוע-תֶא=י ְּיִחָא רֹוחְנְל םיִנָּב אוָהםנ הָּכְלַמ
 ףֶלְדי-תֶאְו שָלֶּפתֶאְ וזִחתֶאו דֶשָּכְתֶאְוי : :יםָרֲא יבא" לָאּומק"תֶאְ
 הָּכָלִמ הָדְלָי הלא הָנֹמְׁש "הֶקְבְרתֶא "דלי לֶאּותְבוי לֶאּותּב תֶאְו

 -תֶא אום דלתו הָמּואְר הָמָש שלוי :םֶהרְֲא יִחֶא רח
 פ | :הָבַעְמְדתֶאְו ׁשֵחָּת-תֶאְו םַחּנ"תֶאְו חַבָמ

 םיִנָש עַבָשְו הָנָש םיִרְׂשֲעְו הָנָש הֶאַמ הָרָש ַיַח 'ּויָהיַני 8
 ןעֶגְּכ ץֶרֵאְּב ןוְרְבָח אוק עֶברַא תִירְקְּב הרש תַמָּתַו :יהָרָׂש ייח יִנָש
 ותַמ יִנָּפ לעַמ םהְרְבִא םקיו: :ּהָתְיַבלְ הֶרָשל דּפְסְל םֶהָרְבֲא אביו

 -תּנֲחא יל ות םֶכְמִע ִכֹנָא בָשּותורג+ :רמאל תֶח"ינְּבלֶא רג

 נס ** קזקs ודי חלשיו 'אמה-תא 'רבא חקיו cf 12|| זז. 15 3 םיִהלֶא | 12
sic 8 et 6Sוירָחֶא | ל  ca 4oMSS 269062 Tאת; vel?60920 דלע || 13 *1 6  

 al; 3MSS™M + 564 זחאנ | 14 1 fit הָאְרַי | 16 1 61 630 יָנֵמִמ ףיחי |
l frt FW cf$ | Cp 23,1° insדילוה || 24  add || 23 *° add || * a. = 

  61 6 6 || 2 sic 4ל-ל |  cf 4728ינש |
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 םֵהָרְבֲאדתֶא תַתיִנְב ונעו :יָנָפְלַמ יִתַמֹי הָרָּכְָאְו םֶכָּמִע רָבָק
 רַחְבַמַּב ּונָכֹותְּב הָתַא ו םיִהְלֶא איש ינדַא ו ּונעָמְש* :ול ירמאל

 רבקמ ּךְמִמ הלְכו"אל ןָרְקיתֶא ּנמִמ שיא ךֶתַמתֶא רָב ניק
 םּתִא רבנו :תחדיִנְבל ץֶרָאָה"םעל וחתשיו םֶהְרְבִא םקיַוז :ְּדתַמ
 ילּועְַפּ יִנּועְמְש יִנָפְלִמ לָתַמדתֶא רָבְקל םֶכָשְפַנתֶא שידסא רֶמאָל
 רֶׁשֲא ול"רְׁשַא הֶלָּפְִמַה תַרָעְמדתֶא יִלְּתִיַפ :רַחְצְַּב ןֹורְפעְּב
 ןוְרְפָעְוי רָבֲיתּוֲחאל םֶכְבותַּב יִל הָנְנִתִי אֵלְמ ףַסֶכְּב ּוהָדָש הָצְִּ
 תַחיֵנְב יִנזְפְּב םֶהְרְבִאתֶא יִּתַחַה ןּורְפַע ןעיו תָחיִנְּב ךותְּב בָשי
 דל יִּתְתָנ ּהָדָשה יִגָעַמְש רנדָאדאלוי :רֹמאָל וריעדרעש יִאָּב לכל
 ְּדִתַמ רבק ל ָהיִּתַתְנ יֵּמעדיַנְב יגיע ָהיִּתַתְנ דל וּברְׁשא הָרֲעָּמַהְו
 דםע יִנְזֲאַּב ןֹורָפֲעלָא רדיו :ץֶרֲאָה"םע יִנָפְל םֶהְרְבַא וחַתְשיִו
 יִנָמַמ חק הָדְׂשַה ףָחַּכ יִּתַתָנ יִנָעָמָש ּול הָּתַאְדִא ךֶא רמאל ץֶרֶּמְה

 ול ירמאל םָהָרְבַאזתֶא ןיְרְפַע ןעינ + :הָמָׁש יִתְמתַא .הֶרְָּקֲאְו
 אוָה"הַמ ָךֶניִּו יגיב ףסכילקש תֶאֹמ עּבְרא ץרָא יִנָעָמְש ינאי
 ןרְפֶעְל םֶהְרבַא לָמְׁשיו ןורֶפָעְדלֶא םֶהָרְבַא עֶמְׁשיוי5 :רָבָקָּרְתִמ"תֶאְ
 רבע ףֶסּכ לֵתָׁש תואמ עֵּבְרַא תַחְיִנְכ יגְואְּב רֶּבִד רשא ףָסָּכַהתֶא
 אָרְמִמ יִנָפְל רֶׁשֲא הָלפְבַּמַּב רֶׁשֲא ןורָפַע הָדָׂש יסקי :רֶחסל
 ולְבְגדלֶכְּ רֶׁשֲא השב רשא ץֵעָהילָכְו ּוּב"רַׁשַא הָרָעַּמַהְו הָדָשה
 :וריע-רעש יִאְּב לכב תַחְדיִנְב יניעל הָנְקמְל םֶהְרְבֲאְלי :ביבס
 יהֶלּפְכִמה הנׂש תיעְמ-לֶא וּתְׁשֲא הָרְׂשתֶא םֶהָרבֲא רבק ןֵכייִרֲחַאְופ
 הָבֲעּמַהְו הָדָשַה םקיו ןַעָנָּכ ץֶרָאַּב ןוְרְבָח אֹוָה אָרְמַמ ינּפדלַע
 ס  :תֶחְיִנָּב תֶאמ רָבְקתַּנְחַאל םֶהְרְבַאל ּב"רְׁשַא

 :לֵכְּב םֵהָרְבַאדתֶא ךְרַּב הֹוהיו םיָמְיַּב אָּב ןקָז םֶהְרְבַאְוי 4
 אנ"םיש ול"רְׁשֲאלֶכְּב לשמה ותיּב ןָקָז דְבעלֶא םהְרְבַא רָמאָיַו
 ץֶרָאַה יהלאו םִוַמְׁשַה יִהלֲא הָוהיַּב ְְיִּבְׁשאְ :יִכְרְו תחת תי
 :וְּבְרְקְּב בוי יכנִא רשא יִנַעְנַּכַה תֹונְּבִמ יִנְבְל הָשֶא חֶקְתראל רֶׁשֲא
 רָמאו5 : 'קחצול יי ינָבְל הֵׁשֲא תקל ּךלּת יִתְדַלומדלֶא רש ור
 תאְּוַה ץֶרָאָהְדלֶא יִרְחֶא תַכְלְל הָׁשֲאָה הבאת-אל ולא דָבַעָה ולא
 וילֲא רָמאיוֿפ :םשָמ ַתאָצְיְרֶשַא ץֶראָהלֶא ְנְּביתֶא ּביִשֶא בָשָהֶה

(cf 11) |( 13); 6 אל cfאג6 + "תֶא | 6 1 ונעמש ּול :רמאל  VarS4  
of =אל | 14/15 1 ינדא ול :רמאל;  frt 723; cf 18 | irl32 ונרבק || זס 1 MSS6  

5/6 | 15 <6 || 17 7MSS uu. נ"לע | 8 21185 61 לכל | 19 333155 + רֶׁשֲא‘ | 
Cp 24, 4° Seb fere 25MSS א. םָאדיִּכ | > 69 + Dמ. 
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 רשַאו רבה רֶׁשֲאו 6 'ץראמה יָבָא תיֵּבִמ נחל רֵׁשֲא
 באל חַלָשְי אוה תַאְּזַה ץֶרָאָהְתֶא ןֶּתֶא ךערול .רמאל יל--עּבְׁש
 תַכְלְל ָׁשֲאָה הבאת אלא :םֶׁשִמ יִנָבְל הָשֶא תְחְקְל ְךיֶנַפָל
 םָׁשיופ :הַמָׁש בָשְת אָל יֹנְּבדתֶא קֶר תאו יתָעְבָשִמ ָתיקְנְ ףירחא

 רֶבְּרַה לַע 5 עבו וינדַא םָהְרְבַא רג תחת ודָידתֶא דֶבָעֶה
 -לָבֹו ףֶליַו וָנדֲא ֵלמְגִמ םיִלמְג הֶרָשְע דָבָעָה חקוס | :הזַח
 ביי ּגרּוחָנ ריעלָא םָרֲהְג םֶראדלֶא לו םקו יד ויַנדא בוט
 :תבָאָשַה תאצ תַעְל בה תַעְל םִיָמַה רָאְּ ₪ ריִעָל ץוחמ םיִלַמְּגַה

 תו סימה ןיע"לע בָא כא הגה קרב יגל םע ד
 ָהֶלֵא רמא רֶׁשֲא ינעגִה הָיָהְו + :םִיָמ בָאְׁשִל תֶאְצְי ריִעָה יִשְנַא
 יִּתְחַכה ּהָתֹא הָקְׁשַא ףיִלַמְג"ִנְו הַתְׁש הָרְמֲאְו הָּתְׁשִאְו ךּדכ אָנְיִטַה
 ּםְרָמ אּוהדיהיו 5 :ינדאדםע דָחֲח ָתיִׂשֲעיְכ עא ּהָבּו קח בעל
 תֶׁשֲא למ לַאּותבְל הָדָלי רשא תאי הקבר הָגַהְו רֵּבְַל יה
 דֹאָמ הָאְרַמ תבט עגה :ּהָמְכׁש- לע ּהָּדִכְו םֶהְרְבַא יִחַא רֹוֲחָנ

 ץֶרייז לעת ּהָכ אלמְּתַו הָיָה רֶרתַו הָעְדי אֵל שיאו הלב
 רָמאָּתַנַ ךדַּכִמ םִוָמטעֶמ אג יִניִפיִמְגַה רָמאיַו ּהָתאָרְקִל דָבֲעָה
 ותְקָשַהְל לכּתויפ :ּוהָקְׁשַּתַו הָדי-לַע ּהָּדַכ דְרֶּתו רַהַמְּתו ינדַא הָתְׁש
 רעּתו רַהַמִּתַו :תֵּתְׁשִל לְּכ"םַא דע בָאָשֶא ליִלמגל םג רָמאּתו
 :ויֵלמָג-לְכל בֵאְׁשִּתַ בָאְשל רֶאְּבַה-לָא דוע ץֶרָּת תקשַהלֶא הַּּכ
 -םִא וָּכְרּד הָוהְי תיִלְצַהַה תעלל שיוחמ הל הֵאָּתְׁשִמ שיֶאָהְו יי
 בָּהְז םֶזְג שיאָה חקיו תותשל םיִלמגַה ל רֶׁשֲאַּכ יהיו זאל
 מאג ,a בֶהַז הָרָׂשֲע הינ-לע םיִדיִמְצ יִנָשּו רֶלְקָשִמ עֶקַּ
 רַמאַּתנצ :ןיִלָל ּונָל םוקְמ ְךיִבָא-תיֵּב שיה יִל אָנ יִדיִגַה ּתַא יַמתַּ

 וא רֶמאָתו= :רוחנְל דלי רש הְָלַמְרּבִכְנִא לֶאּותּב"תּב ויל
 ּוחָּתְׁשיו ׁשיִאָה 8 ad םיקְמ"נ ּונָמִע בֶר אָפְסַמְְ תג

 7 ** 606 Sev יצראמו יתיבמ ינחקל רשא " | * 6+ץֶרָאָה יַהְלאַו | 8 יג
 בישת | זס 66 41 ךליו ₪ 1 דלָּכַמּו(6 30)| זז לע | 14 *0הָרָעָּנַה, א? רענה |

5 6 Aroiuacas = IJ? || 15 *1 ft ,הָלָכְי cf 45 || " 69 - ,1ּבָללֶא cf 45 | 
16 cf 14° | 21 1? העתשמ || 22 ins 6 ג ּהָּפַא לע םָשיַו c 47. 
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 :הָלֶאָה םיִרבְדּכ ּהַמֲא תיִבָל דָּגַּתַו ענה ץֶרֶתַול :יִנדַא
 :ןיִעָהְדְלֶא הַצּוחַה ׁשיִאָה"לָא ובל ץריו ןבל ומָשּו חַא הָקְבְרְלּופ
 -תֶא ֹועֲמַׁשְכּו ותחא ידידלֲע םיִדָמצַההתֶאְו םֶזָּנַהתֶא תֶאְרַּכ ויהי
 ׁשיִאָהַלֲא אביו יׁשיִאָה יֵלֲא רָּבְדהְּכ רפאל \תחַא הָקְבִר לְבָד
 הָּמָכ הָנהְי ּוְרְּב אוָּב ירָמאּיוי :ןיָעָה-לע םיִלַמְּגַהלַע דמע הָגַהְ
 שיִאָה אבו :םילמגל םוקמּו תִיַּבַה יִתיִּנפ יִכֹנֲאְו ץּוחב למעת
 ץָהרל םיִמּ םילמנל אֹוּפְסִמּו כת ןפיב םיִלמְגַה חַּתַפִיַו הָתְיִּבַה

 "ַחַא תיּב הָוהְי יֵנָחְג ּךֶרָּדּב "יִּכנֶא יָנֹדֲא םעַמ וּתמַאַו וָּבסַח

 ..:ןי*

 םֶהָרְבַא דב רמאיו* רבה רמו יָרָבְּד יִּתְרַּּדבִא דע לכא
 ףסְכְו רֶקְבּו ןאָצ ּולְתַו לנו דָאְמ יֵגֲֹאדתֶא ךרּב הָוהיִג5 :יֵכָנֲא
 ינֲֹא תֶשָא ּהָרָׂש דָלַתַ< :םיִרמַחְו םיִלַמָּו תֹחָפׁשּו םֶדָבעְו בָהָזו
 יִנֹדֲא יִנָעְּבְשיוּ :ול"רַׁשֲאלַּכ-תֶא ול"וַתיַו ּהָתְנְקִז יֵרֲחַא ינדאל ןב
 :וצרַאְּב בשי יִכנִא רֶׁשֲא יֵנענְּכַה תֹונְּבִמ יֵנְבַל הֵׁשֲא חָּקִת"אְל רָמאל
 :יִנָבְל הָשֶא יִתָתְקְלְ יִּתְחַּפְׁשַמ-לָאְו ָךְלִּת באי אלמא 5
 הָוהְי ילא רֶמאָיַופ :יִרְמַא הָשאָה ל לא יִנרַא-לָא רַמאָו 9

 םויַה אבא ל יס הייה דלי גת ליאו ל
 יֵּכְרַּד חיִלָצַמ אָּנְִּשְיִדִא םֶּתָרְבַא יִנדַא יֵהלֲא הָוהְי רמאו ןיעָהְלֶא
 הָיָהְי םִיָמַה ןיעדלע בָצַנ יִכנָא הנה :ָהיֶָע ךלה יֵכֹנֲא רֶׁשֲא
 ָּדַּכִמ םימדטעְמ אָנ"יִניִקְׁשַה ה היא יִתְרַמאְו יבאָשל תאָציַה ּהָמְלַעַה
 -רָשַא הֵׁשֲאָה אוה באשֶא יל םנְו הַתְׁש הָּתַא-םנ ולא הָרָמְאְו
 הקבר הָּגִהְו בל" לא רב הָלְכַא םִרָט יִנָא5 :ינדַאְָבל הָיהְי חיכה
 יִניָקְׁשַה ָהיֶלֲא רמאו בֵאְׁשִּת הָנְיֲעָה דָרַתַו ּהַמְכְׁש-לַע ּהָּדַכְו תאצי
 הָקׁשַא יָמִים הָּתָש רַמאּת היִלֲעַמ ₪ הּדַּכ דָרוָּתַו רַהַמּתַו< :אָנ
 ִתֶא יִמדתַּב מאו התא לֶאָשָאְר ול :הָתְקְׁשִה םיִלָמְּגַה םגְו ָּתְשֶאְו
 -לע ץ םֶזָנַה םֵׁשֲאְו הל ול"הָדל רֶׁשֲא רּוחְנְןַּב לֵאּותְּב-תַּב רַמאּתַו
 -תֶא ךְרְבַאְו הווהיל הָוחְּתְשֶאְו רָכֲאְופ : :ָהיִרי-לֲע םיִדיִמָצַהְו ּהָּפַא

cf 48 | 28 0 14: | aa trsp fit postיִחַא  Verss27 31 ? יִּב 1 5 | 16  
 308 | gr ins 6 639 דל | 32 9 אָביַ 1 8 | 33 * 1 c 0 DI )68 םֶשיַ

K םָשייַו | ? 268 Plur | 36 1 6 6 --הת cf 212 | 38 68+ םַשָמ 4 4 

43 75 6 pro his טס v 139?;1 48 | 44 41 140. 



 32 תישארב 25,2—24,49

 ינֲֹא-תֶא תמָאְו דָסַח םישע םֶכְׁשי-םַא הָּתַעְּפ 7 ינֹדַא יחַא
 :לאַמְׂש לע וא ןיִמְ-לַע הָנפֲאְו יל ּודיִּגַה אל-םַאְ ל ּודיִּגַה
 ףילא רָבּד לכונ אל רֵבְּדַה אָצי הָוהימ ּןרָמאיַו לֵאּותְבּו ובל ןעפס
 ףיגדַאךבל הָׁשֲא יִהְתּו ףלו חק ךיִנַפְ הָקְבְר"הַּנַה פי :בוטדוא עֶר
 םָהיֵרְבּדהתֶא םָהָרְבַא דָבֲע עַמְׁש רֶׁשֹאַּ יִהיופפ :הָוהְי רֵּבַּד רָשַאּכ
 םיִדְנְבּו בָהְז ילכו ףַסָביִלּ דָבָעָה אַצויופ :ההיל הָצְרֶא ּוחָּתְׁשִיַ

 אה ושר ילכו :הָמאלּו ָךיֶחָאְל ןתָנ תֹנְָנַּו הָקְברְל ןָיַ
 :ינדאל יִנֲחְלש רַמאיַו רקבב ּומּוקיו ּוניֶלּיו ומַעדרָשַא םיִשָנֲאָהְו
 :ּךְלִת ירַחַא רושַע וא םיִמָי 'ּונּתא יךעּגַה בֵׁשַּת ּהָמַאְו ָהיַחֶא מאיו
 הָכְלֶאְו ינּוהְלׁש יִּכְרַּד חיל הוהיו יתא רֲחֲאְת-לַא םָהְלַ רַמאיופ
 הָקְבְרְל ּואְרִקו :ָהיֵּפדתֶא הָלֵאְׁשנו רענל אָרְקִנ ּורְמאיוד :ינדאל
 -תֶא תליה 59 :ָּךלא רַמאּתו הֶּזַה שיִאָהדםַע יִכְלְתַה היא ּוְרֶמאיו

 ברבר :ויְֶׁנַאתֶאְו םֶהְרְבַא דָבֲע"תֶאְו הָתְקִמ"תֶאְו םָתֹחֲא הָקָבְר
 הָל ּורָמאָיַו יהָקְבְר"תֶא

 'הָבְְר יִפְלאָל יִיֲהְּתֶא ּונְתחַא
 :ףיאנש רעש תֶא ךָעְרז שרייו

 יִרֲחַא הָנְַלַּתו םיִלַמָּנַהְלַע ּהָנְבַּכְרִּתו ָהיִתרעַנְו הֶקְבְר םֶקּתִוי

 יחל רָאְּב אוט אָּב קָחְצ“ ל הָקְבר"תָא דָבֲעָה חָקיַו ׁשיִאָה
 תֹוְנְפַל הָדׂשּב חּושְל קָחְצִי אציו בננה ץֶרָאְּב בשוי אּוהְו יאר
 -תֶא הקבר אָשּתַוי :םיִאָּב םיִלַמְ הָּגַהְו אְריַו ֹויָניֵע אשי ברע
 דָבָעַהְלֶא רָמאתוéצ :לַמגַה לַעָמ לתו קָחְצִיתֶא אָרָּתו הינע
 = יָנֹרֲא אּוָה דָבָעֶה רַמאיו רבתארקל הֶדָשַּב ךלהה הלה שיאָהְדימ

 םיִרְבּהיל תא קָחצי דָבָעָה רפסיַו* סֶּבְתִתַו ףיֶעָצַה חָקִּתַ
 הָקְבְרתֶא חָקיו ומָא הָרָשי הָלָהֹאָה קֶחְצִי ָהָאבוֹל :הָשָע רֶׁשֲא
 פ  "ָּמַא יִרְחֶא קָחְצְו םָחָּניו ָהָבָהֲאו הָשַאָל ולְיהְּת

 -תֶא ול דָלָּתַו> :הָרּוטְק ּהָמׁשּו הָשֶא חקינ םֶהְרְבִא ףֶסיוי ל5
%? ** 

 49 1? דלֶא...דלֶא | 50 1 ₪ 1תיִבו 6 28 | 55 * 61 14* | ?Pins 6 8 שָדח
cfv 14° | 60 * IMS 68+רחא| | 57  (cf a. et 29,14) | 15MSS Vers 

 םֶתֹחֲא | * 6 תבבר 88 תבברלו םיפלאל || < 21155 ויבא || 62 1 רָּבְדִמ 0:
dub, 1 frt 6 3 bw (velרבדמב, 6 4 1% 60גפט, 3 אראב ןמ = רֵאַּבִמ) | 3  

 ַחּושָל = ambulare?) | 67 *~ add (cf 'אָה A ל 1 קזל ויָבָא תומ.
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 ןשקיו: :חּושדתֶאְו קָּבשידתֶאְו ןְיְדִמתֶאְו ןֲדְמז תֶאְו ןָשקְיתֶאְו ןְרֶמְז
 :םיִמָאְלּ םֶשּוטלּ םֶרּושַא יָיָה ןֶדְד ינְבּו ןְךְדתֶאְו "אָבָש-תֶא דלי
 יִנְב הָלֲאלְּכ יהערלָא עדיבאו ְּךֹנֲתו רֶפַעָו *הפיע ןִיָדַמ יִנְבּו+

 םיִׁשָנליִפַה גבל יקח ּולירְׁשֲאלְפיתֶא םֵהרְֲא תי :הָרוטְ
 ּונדועְּב ֹונְּב קַחָצִי לעמ םִחְלַשְיַו תֶנִּתַמ םֶהְרְבִא ןֵתְנ םֶהָרָבֲאְל רֶׁשֲא
 תֶאְמ יִחְרָשַא םָהָרְבאיַחיגְׁש ימי הָלִאְז םָדק ץֶרָאלָא הָמְד יח
 הָביִשְּב םֶהָרְבַא תֶמָיַו עונו :םיִנְׁש שָמָחְו הָנָש םיִעְבַשְו הָנָׁש
 לאַעָמְׁשְִו קָחְצְו ותא ּורָּבִקּופ :ויָמעדלָא ףָסֲאו עֶבָׂשְו קז הָבּוט
 רֶׁשֲא יִּתֲחַה חצב ןֶרְפָע הׂש-לֶא הָלּפְכַּמַה תַרְעְמלֲא ויָנָּב
 הָמָש תַחיֵנְּב תֶאַמ םֶהְרְבַא הָנָקירׁשִא הָרָשַהי :אָרְמַמ ינּפ-לע

 יהל ָךֶרָביו םֶהְרְבִא תוָמ יֵרֲחַא יי תשא הָרָׂשְו םֶָהְרְּבִא רְבק
 פ | = יאר יחל ראב קָחְצַו בֶׁשַו נב קָחְְיתֶא

 תיָצִּמַה רֶגֶה הָָלָי רֶׁשֲא םֶהְרְבַאְרּב לאָעְמְשי תֶדְלִּת הָלֶאְויי
 םָתֹמְׁשִּב לאַעָמְׁשִי ינְּב תומָש הָנאְוי םֶהְרְבַאְל הָרָׂש תֶחּפש
 עָמָשִמּוי< :םָשְבִמּו לֶאְבְרַָו רֶדקְו תָיָבְנ לאעֶמְׁשִי רֶכְּב םֶתְלִתְל
 יִנָּב םַה הָלֶאַ : :"הָמְדְקְו שיפְנ רּוטי "אָמיִתְו ידרֲחי5 :אָׂשַמּו הַמּודְו
 םָאיִׂשְנ רֶׂשְע-םיִנְׁש םַתריִטְבּו םֶהיִרְצַחְּב םתֹמְׁש הָלֲאְו לאעמְׁשי
 עַבְשְו הנש םישלָשּו הָנָש תֶאְמ לאָעָמְׁשִ ייח יֵנְׁש הָלֲאְול :םֶתֹמֲאְל
 רֶׁשֲא רּוׁש-דע הליוחמ ָבָשיִו :ימעדלָא ףסַאיַו תַמיו עוגיו םינש
 פ :לָפ ויַחֶאלָכ יִנּפ-לַע "הְרּושַא הָכֲאּב םִיַרצַמ נפל

 יָהְינפ :קֲחְצִי-תֶא דילוה םֶהְרְבַא םֶהְרְבַאְְּב קָחְִּי תֶדְלות הָכֲאְויִ
\ 7: 

 יֵּמַרֲאָה לֵאּותְּבדתּב הָקְבְרתֶא וּתְחְקְּב הָנָש םיִעָּבְרַאְְְּב קָחְצִי
 חַכְנל הוהיל קֲחְּצְי רַּתְעַַו=י :הָׁשֲאָל ול יֵּמְרֲאָה ןבל תֹוָחַא םָרֶא ןֵּדַפִמ
 וּתְׁשִא הקבר רַהָּתַו הָוהְי ל רֶתָעַיַו אוָה הָרָקְע כ וּתְׁשֲא

 לתו יֵכְגֲא 'הָּנ הָמַל ןפדמא רַמאֵת ּהָּברקְּב םיִנְבַה ּוָצְצְרְתְייי
 ּהָל הֶוהְי רֶמאנ* :הָוהְי-תֶא ׁשֶרל

Cp 25, 3 5 6 + jpn] | 6+ Parounhl kai Nagdenhl | 4 5 6 Tepap (Jes 
60,6 Faiwalp]) | > 6 Oepraua ([Eapara =] EAXdara) | 5 265 + נב | 8lc 
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 ּאדָרָּפִ ;xia Be יִנָשּו ךנֶטבְּב יםייג ינש

 ןושארה אָציו5 :הָנֲטְבְּב םָמּות "הָגַהְו תלְל היֵמָ למ
 ויַחֶא אֵצְי ןכ-ירחַאו 6 :ושע ומש וארקיו רעש תֶרּדַאּ ול יָנּומְדַא
 הָנָׁש םיִשָשְּב קַחַצִיְו בקעי ומש ארקיו וע בקעב תֶזָתֶא ּודָיְו
 הבָׂש ׁשיִא דיצ עדי ׁשיִא וָשַע יֶהיַו םיִרָעָנַה re :םָתא תֶדלְּב
 ויַפֹּב דוצ"יִּכ ושעת קָחְצִי בֵהֲאוצ :םיִלָהא בשי םָּת שיא בקע
 הרשה" ושע אביו דיִזנ בקעי ד זיו בקעת תֶבָהֹא הָקְבְרְ
 םדָאָה םֶנָאְָ" ןִמ אָנ יִנָטיִעְלַה בק עלא וָשָע רֶמאַּונפ :ףיִע אּוהְו

 הָרְכִמ בֶקְעַי רָמאַיַויי :םודֶא וָמָשדאְרְק ןכילע יֵכְגֲא ףָיָע יִּכ הוה
 הָגהָמֶלְו תּומָל ךְלוה יכְנָא הֵּנִה ושע רֶמאּיו- :יִלָךְתָרכְּביתֶא םָכ
 -תֶא רֶכְמִיַ ול עַבְׁשיו םויּכ יל הָעְבַשַה בקעי רָמאְיַוג :הָרְכּב יִל
 ּתָשיַו לכאיו םיִׁשָרְע דיִזְנּו םָחָל וָשַעְל ןַתָנ בקעיו* :בקעיל ותְרֶכַּ
 פ  :הָרכְּבַהזתָא ושַע וב לו םקיו

 יִמיִּב הָיָה רשא ןושארֶה בַעְרַה לבלמ ץֶרָאּב בַעְר יָהיַוי 6

 ויִלַא אָ :הָָבְג םיִּתְשלְּפּדִלִמ למיִבֲאלֶא קָחְְי ךלוו םֵָרבַא
 רג :ךילא רמא רֶׁשֲא ץֶרֶפְּב ןְכָש הָמְיָרְצִמ דָרָּתְלַא רַמאּיַו הָוהְי
 -לָּכתֶא ןַּתֶא .ףערולו לי ָךְכְרְבִאו ךֶמע הָיִהֶאְו תאוה ץֶרָאְּ
 :ךיִבָא םֶהְרְבַאְל יִּתעַּבְׁשַנ רשא הָעְבָשַהתֶא תמה לֵאָה תַצְרַאָה
 תַצְראָה"לְּכ תא ףערזל יּתַתְנְו םיִמָשַה יִבְכוְכְּכ ךערז-תא יִתיֵּבְרַהְוּ
 יםָהְרְבִא עֶמְׁש-רֶׁשֲא בקע :ץֶרָאָה ייוג לכ ְךעְֶוְב ּוֵכְרָּבְתַהְ לאה
 :רָרְגְּב קָחְצַו בשיוי :יִתְרּותְו יתוקח יֵתֹוְצִ יִּתְרַמָשִמ מש יקב
 רמאָל אָרֵי יִּכ אוק יִתְחַא רמו ּתְׁשֲאְל םוקמה יִשְנַא ּולֵאְׁשִוז
 :אוה הֶאְרִמ תבוטדיכ הֶקְבְרְלע םוקָמה יִשְנַא יִנָגְרהְיְַפ יִּתְׁשִא
 דַעְּב םיִּתְׁשלַּפ ףלמ ךללָמיִבַא ףָקְׁשיו םיִמָיַה םֶש ולדוכְרא יִּכ יהיה
 ְךֶלָמיִבֲא ארקיוי ֹוּתְׁשֲא הקבר תֶא קחְצְמ קֶחַצִי הָגַהְו ארלו ןולַחַה
 רָמאָיַו אוָה יִתָחַא ָּתְרַמָא ךיאְו אוה ְְּתְׁשִא הגה ְךָא רָמאיַו קָחְצִיְל
 תאוהַמ ךלמיִבַא רמוס :ָהיִלָע תּומָאְְִּפ יִּתְרַמָא יִּכ קַחָצַי ֹויָלֵא
 :םָׁשֲא ּוניִלָע תאבהו ְךתְׁשֲא-תֶא ז םֶעָה דָתֶא בפָש טעֶמַּכ ּונָּל ָתיִׂשָע

23° Q םיזג | * hoc vb frt add | 24 x םימאת cf 38,27 || 25 68 Np, 
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 וּתְׁשֲאְבּו הזה ׁשיִאְּב עֶגֹּנַה רָמאֵַל םָעְהלֶּכתֶא ְּךֶלַמיֵבֲא וציויי
 הֶאַמ אוָהַה הָנָשַּב אָצְמִיַו אוהה ץֶרֲאְּב קָחְּצִי עַרְזיו* :תַמּוי תומ
 לדגי דע לו לולה ךליו שיִאָה לֵּדנווג :הָנהְי והָכְרְביו םיִרָעְׁש
 ותא ּואְנקינ הָּבַר הָּבְבעו רֶקְב הָנְקֶמּו ןאצדהְנְקִמ "יָה :דֶאְמ
 םֶהְרְבֲא יֵמיִּב ויֿבֲא ידְבע ּורְפֲח רשא תֹאְבַה-לָכְוו5 :םיִתְׁשלפ
 קַחָצידלא ךלמיבא רָמאיוֿ :רַפֲע םּוָאְלמיו םיִּתְׁשְלְפ םּומִּתְס ויבא

 לגב ןח קָחצִי םָשמ לויז :רֶאָמ ומ תמי ּונָמַעַמ ךל
 ּורפח רשא םִימַה תַרֵאְּב-תֶאֹורַּפֲחַיַו קַחְצִי בָשיַוי* :םָׁש בֵׁשיַו רֶרָנ
 אָבְקו םֵהְרְבַא תומ יִרֲחַא םיִּתְׁשְְפ םּומּתַסִיַו ויֵבֲא םֶהָרְבַא יַֿמיְּב
 קַחְצְידיִדְבַע ּורּפָחִיַוי :ויבֲא ןֶהָל ארק"רָשַא תַמָשַּכ תומָש ןָהָל
 יער"םע רֶרָג יער ּוביריַנ :םייח םימ רַאְּב םָשּואָצְמִיַו ילחָּנּב
 :וָמָע יקָשַעְתֶה יִּכ קְׂשֲע רָאְּבַהםש אָרְקיו םִיָמַה ּונל רָמאַל קָחַצְ
 קָּתְעַַו=- :הָנֶמש ּהַמְׁש ארקיו ה היעד ּוביִריו תֶרָתַא רַאַּב ּורֿפְחִיו>י
 רַמאיו תובחר ּהָמָש ארקיו היל ּובְר אָלְו תֶרֶחַא רֶאְּב רפָחִיַו םַׁשִמ
 רֵאְּב םֶשִמ לעג :ץֶרָאָב ּוניִרְפּו ונל הָוהְי ביִחְרַה הָתַעדיִ
 1-7 רֶמאֹ אּוהַה הלב הוה ולא ארי :עבש

 :יִדבע םהְרְבַא רובע לערז"תא יִתיֵּבְרַהְו -ךיתְכרְבו
 םַשדּורְכיַו הלָהֲא םשדטיו הוהְי םָשְּב אָרקיו חבְוִמ םֵׁש ןָבָי5
 ּוהערמ תַזְחַאְו רֶרְנִמ ויֵלֲא לה לֹמיִבַא 26 ירָאְּב קֲחַצִי"יֵדבע
 םָּתַאְו יִלֶא םֶתאָּב עּוָּרַמ קָחְצִי םֶהְלַא רָמאיוק :ואָבְצ"רׂש לָכיִפּ
 הָיָהְדיִּכ ֹוניֵאָר ואְר ּורָמאיַו ה ּ:םֶכְּתאַמ יִנּוָתְלַשָּתו יתא םֶתְאְנש

 הָתְרכנְ יב ּונייּב ּוניתוניב הָלָא אָנ יִהִּת רֶמאֹּגו מע הוה
 רֶׁשֲאַכְו ךּונעגנ אָל רֶׁשֲאּכ הָעָר ּונָפִע הָׂשֲעְּת"םִא=פ ָָמִע תיִרְב
 :הָוהְי ְּךוָרְּב הָּתַע * הָּתַא םִלָשְּב ךַחְלשְּגנ בוטדקר ףִמַע ּוניֵשָע
 שיִא עָבְשּיַו רכב ּומיִּכְׁשִוּי :ּוְּתָשּו ולָכאַיַו הָּתְשַמ םֶהָל שעָיַיי
 אּוהַה םִיּבו יהיו* :םֹולְׁשִּב וּתאְמ ּוכְליו קָחְצִי םֶחְלַשִיַו ויָחָאָל
 ול ורמאיו ּורָפִח רֶׁשֲא רָאְּבַה תוךא- לע ול ורָניַו קָחצִי יִדְבַע ואביו
 יִעָבָש רֶאְּב יִעָה"םש 'ןכ-לע יהעבש ּהָתֹא אָרְקיוג :םִיָמ ּונאָצָמ
 Ir 6 ומע"לכ | ז2 65 al םירעש,1 8 |12? לדגו | 18 1 6 9 ידבע |
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 הָׁשֲא חָקיַו הָנָׁש םיִעְָּבראְרְּב וָשַע יִהְינא אם  ּהָזַה םּוּיַה רע
 ןייַהתַו 5 ;יִּתָחַה ןְליִא-תַּב תַמְׂשְּב"תֶאְו יִּתֲחַה "יִרָאְּב-תַּב תידּוהיתֶא
 ס :הָקְבְלּ קֲחְצל ַחּור תַרָמ

xוֹוְׂשֲעדתֶא אקי תֶאְרְמ ונע ןיָהְכִּתַו קֶחְצִי ןָקְזיִּכ יהי  

 אָנ"הנַה רֶמאוי :יִנְגַה וילֲא רֶמאּ יִנּב ליִלַא רֶמאַו לנה נב
 ךָּתְׁשִקְו יִּדיִלּת יל אָנאָש הָּתַעְו :יִתֹומ םוִי יִּתְעְדִי אל יִּתנֲק
 יִּתְבְהֶא רֶׁשֹאַּכ םיִמַעָטִמ ילד הָשעוי :להדיצ ל הָדּוצְו הָׂשַה אָצְו
 הקברו5 :תּוְמִא םֶרָמְּב יִׁשְפנ ּךְכְרְבִּת רּוְבַעּב הלב יִל הָאיִבָהְ
 דוצ דּוצְל הֶָדָשה ושע לי נב ושעדלֶא קָחְצִי רָבדְּב תעָמש
 -תֶא יִּתְעַמָש הָּגִה רמאל יהָנּב בֶקעי"לֶא הָרָמָא הקברופ :איִבַהְל
 יִלהָשַעַו דיצ ל הֶאיִבָהי :רָמאָל ְךיִחֲא ושעלֶא רּבדְמ יבא

 נב התו :יתומ יגפל הָוהְי ןגפל הָכְְרבַאו הָלְכאְו םיִמעְטמ
 םָׁשִמ יִלחקְו ןאֹצַה-לֶא אָנְָל ָדָתֹא הָוצְמ יא רֶׁשֲאַל יִלְקְּב עֶמְׁש
 :בָהֶא רשאפ ְּיָבֲאָל םיִמעְסמ םֶתא הֶׂשֲעֶאְו םיִבט םיע יג יש
 :ותומ יִגְּפל ָּךָכְָבְי רשא רֶבַעּב לֶבִאְו ךיִבְּאְל תאבָקְויפ
 שיא יִכנִאְו רֶעָש שיִא יִחֶא וֵׂשֲע ןַה מא הָקְבְר"לֶא בקעי רַמאיַויי
 ילע יִתאָבַהְו ַעָּתְעַתְמַּכ ויָניִעְב יִתיִנָהְו יִבָא יִנָשָמְי ילואי* :קֶלַח
 עמש ּךָא יִנְּב ֶתְללְק לע ומא ול רֶמאָּתניג :הָכְרְב אָלְו הָלְלְק
 םיִמעממ ומָא שַעָּתו ומאל אָביו חק לר :ילדחק ְּךֶלְו יִלְקְּב
 תֹדָמֲחַה לדֶּגַה ּהָנֶּב ׂשֲע יֵדְנְּב"תֶא הָקְבְר חָקתוי :ויִבָא בֶהֶא רֶׁשֲאּכ
 יוד תרע תאו :ןטקה ּהָנְּב בקעידתֶא שָּבְלִתַו תִיַּבַּב ּהֵּתַא רָשא
 םיִמעְמַמַהדתֶא ןִּתּתויד :ויָראְוצ תֶקְלָח לַעְו רידידלע הֶׁשיִּבלֲה םיִזְעָה
 ויָבָאלֶא אביי  :הָנּב בקעי ריב הָתָשָע רֶׁשֲא םֶחְלַהתֶאְ
 ויִבָא"לֶא בקעי רַמאיויפ יִנָּב הָּתַא יִמ יִּנָּנַה רַמאַּו יִבָא רַמאיו

 הָלְכאְו הָבְש אָנמּוק יל ְתְִָּּד רשאכ יִתיִׂשָעְּךכְּב וע יכנָא
 תְרַהַמ הָנְהמ ּונְּב-לָא קַחָצִ רֶמאָינ=י :ּףָשָפִנ יגְכרבְּת רבָעּב יִדיִעָמ

 שיר :אליסַא יש גב הז התה יִנְּב שאו א ר בליל
 יי םיַדְיַהְו בקעי לוק לקח רֶמאֹיַו ּוהָשְמִַו ויָבֶא קָחְצודלֶא בֵקֲעַ
 34 * 6 ”|Benp 6% (םטסוסט) $= nl (6% = 4( | Cp 27, 2 Vers אלו|
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27,2339 GENESIS 37 

 :ּוהְכְרָבִיו תֶרִעְש ּויָחֲא ושע ידי וי ווָהיִכ וריֵּכַה אָלְו< :ֶׂשֲע
 הָלְכְאְו יִל הָׁשּגַה רָמאיַו5 :יִנָא רָמִאיַו וָׂשֲע יִנְּב הָז הָּתַא מאיו
 :ּתְשיו = ול אָביַו לֿפאיו ולשני יִשְפַנ ּךְכְרְבִּת ןעמל יִנָּב ליִצָמ
 ול-קשיו שיר :יִנְּב יִלהְקַשְו אָּנהַשְג ויָבֲא קָחַצִי וילֲא רָמאופ

 רָמאֹ והקרב וָדָנְב חיבדתֶא חרגו
 :הָוהְי וכבּב רשא יהְרָש חירְּכ ינְב חיר הֵאְ

 ץֶרֶאָה ָנמְׁשִמּו םִימָׁשַה לַטִמ  םיִהלָאָה ףְלְְּתְיַוי*
 :שריתו ןֶנּד בלו

 םיִּמָאְל ל חש םימע ְךודְבַעַי פ

 ד כמ וא ירא
 בקעו אָצָי אָצְי ְךָא יהי בקעיײתֶא ּךָרבִל ָחְִי הָלְּכ רֶׁשֲאּכ יהיו
 אוה"סנ שעיר: :דיִצַמ אָּב ויִחֶא וָשַעְו ויֵבָא קַחְּצי יֵנְּפ תֶאַמ
 ונְּב דיִצמ לֵכאיִו יִבָא םֶקָי ויִבָּאְל רַמאַּו ויָבָאְל אָביַו םיִמעְטַמ
 נא רמו הָּתִאדיִמ ויִבִא קחי ול רָמאּיו2 :ךשפנ ינכרבת רבעּב

 דיִמ רַמאיִו דאָמ"דע הל הָדְרֲח קָחַצְי דַרָחַו 3 :ושע רכב ַּ

 ּוהְכְרְבִאְו אוָבְּת םֶרָמְּב למ לכאו יִל אָבּיו דיצדדַצַה אּוָה אֹופֲא

 הָלְג הָקעצ קעציו יבא בתא ושע עֶמְׁשכ' :הָהְי ורב"
 אָּב רָמאיַו 5 :יָבֲא ינַא-םנ יִנכְרֶּב 'ויִבְאְל רָמאָיַו דָאָמ-דֲע הָרְמּ
 בקעי .ומָש ארק יִכָה רַמאינ  יִּדְתְכְרּב חַקו הָמְרַמְּב .ּיָחֶא
 יִתְכְרִּב חֶקְָל הָּתַע הָּגהְו חָלָל יִתְרְכְּבתֶא םִיֿמעפ הז יִגָבְקעְיְ
 ריִבִג ןַה וָשַעְל רמי קָחְצִי ןעינז :יהְָרַּב יִל ָתְלְצֶאדאְלה רַֿמאיַו

 ית ׁשֶריִתְ ןֵגְָו םידְעל ול יִּתַתָנ ויְִֶּכתְֶו ל ויִתְמש
 תַחא הָכְּבַה ויֿבָאלָא ושע רֶמאיַוי :יִנְּב הָשָעֶא הָמ אופַא הָכָלּו
 ןעײנפ ָךביו דלק ושע אשיו יָבָא ינַאסנ יִנְכְרֶּב יִבָא ףָלאוה
 ויָכֲא רָמאַיַו ויָבֲא קָחָצִ

 :לָעַמ םיַמׁשַה לַטמּו ּךָבׁשֹומ הָיָהָי ץֶרָאָה יִגִמְשִמ הנה

 24 >. התאה | 25 64 ךְריִצִמ, cf גז | 27 60+ אֵלָמ | 29 * 0 ּווֲחַּתְׁשִיְו |
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 38 תישארב 28,14—27,40

 דָבֲעַּת ְּיָחָא-תֶאְו .הָיְחְת ְךְבְרַ-לעופ
 ְָראְוצ לעמ לע ּתְקרּפּו דיִרָּת רֶׁשֲאַּכ הָיָה

 וָשָע רַמאו ויָבֲא ֹוָכֵרַּב רֶׁשֲא הָכָרְּבַההלע בקעידתֶא וָשַע םמְׁשיוי
 הָקְבְרְל דניו :יִחֶא בֶקַעְידתֶא הָנְרַהַאְו יִבָא לָבֲא י יָמְי ּובְָמ וּבְלְּב

 רָמאָתו טקה ּהָנְּב בקעיל אָרקתו חלו לנה נב וש יבא
 יִלְקְּב עָמש יִנְב הָּתְעְו ִּדְנְרֶהְל ל םַחְנְתִמ ּףיִחֶא ושַע הָּגַה ויָלֵא
 דע םיִדָחֲא םיִמָי ֹוָמִע ָתְבַשיְוצ :הָנָרָח יֵחָא ןְבְללֶא ָךְלדחרַּב םִיָקְו

 -רָשא תא חַכָשְו מִמ ךיִחָאְףא בוש-דע6 :ףיַחֶא תמח בּשְּתְדרָשַא
 :דָחֶא וו םֶכיגְׁש"םג לָּכָשָא הָמָל םשמ ףיִּתְחְקְלּו יִּתְחְלְשְו ול ָתיֶׂשָע

 ַחָקַל"מַא תֶח תָנְּב יִגְפִמ יִיַחְב ייֵּתְצַק קָחְצְדלֶא הָקְבְר רָמאָּתו
 :םיַח יל הָּמָל ץֶרָאָה 'תֹונְבִמ הָלֵאְּכ תַחי"תונְּבִמ הָׁשֲא בקע
 חָּקִת"אְל ול רַמאיַו והּוציו ותא ּךֶרָביו בקעילַא קָחְצְו אָרְקוו 8
 ךֶמִא יִבֲא לֶאּותְב הָתיְּב םֶרֶא הָנִָפ ךל םּוק* :ןעֶגְּכ תֹנְּבִמ הָׁשֲא
 ְִתֶא רבי ידש לֵאְו :ְּדַמֲא יא ןֵבָל תֹונְּבִמ הָׁשֲא םָׁשַמ ךְל"חְקְ
 ךל יםַהְרְבַא תַּכְרּב"תֶא לתו :םימע להקל תייַהְו ףבריו דרפיו
 :םֶהָרְבַא יטיִהלֲא ןֵתְנירְׁשֲא ךיִרְגְמ ץֶרָא-תא צְתְׁשְרל תא ּךעַרֶזָלּו
 ימְרֲאָה לוב ןֶבְלדלֶא םָרא הנדּפ ליו בקעיײתַא קָחְצִי חלש

 ֿבקעי-תֶא קֶחְּצִי ֵרב"יְכ וע ארו :ושעו בקעו םא הָקְבר יִחֶ
 וציו ותא ֹוכְרָבְּב הֶשא םֶשַמ וְלרתַחקל םֶרַא הָנָּדִּפ ותא חַלָשְו
 ויִבֲא-לָא בלעי עַמָשּיַול :ןעֶנְּכ תווָנְּבִמ הָׁשֲא חָּקִת"אְל רֹמאָל ויל
 יִניָעְב ןעֶנְּכ תֹנְּב תוָעְר יִּכ ושע אָריוי :םֶרֶא הָנִדּפ ְֶּלי וֵמֲא-לָאְ
 לאַפָמְׁשִתַּב ו תלמ-תֶא חקיו .לאעֶמְׁשיהלָא וש ליו :ויִבָא קחְצִי
 אציפ | ם 6 ול ויִשְנ -לַע תווָיְבְנ תֹוָחַא םֶהְרְבַאְדְּב

 אבי םָׁש ןליו םוקִּמַּב ענפיו :הָנֵרֲח לוו עַבָש רָאְּבִמ בֶקַעָי
 :אּוָהַה םוָקָמַּב בָּכְׁשִיו ויָתְׂשֲארְמ םׂשָ םוקָמַה יִנְבֲאמ חקיַו שָמָשַה
 יכאלמ : הָּגַהְו הָמיִמַשה עיִגמ ושאר הָצְרַא בָצִמ לס הָּגַהְו םלֲחיוי*
 הוהְ יִנֲא מאי לע בֵצְנ הוה הָּנַהְו יי וב םיִדְְְ - יהל

 הָמְדָק הַמָ תק ץֶרֲאָה רפעכ ךערז הָיַהְויי ede sw ל
 40 G6 kaOAng ( excutias & deposueris = דירת, אא רדאת (= רַדָאת); 65
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 הָגַהְו5 ְַּערזְבּו הָמְדאָה תֶחּפְׁשִמ"לִּכ ְּךְב ּוָכְרָבַנְו הָּבגַנְו הָנַפַצְ

 תאָזַה הָמְרֲָהלֶאְיִתבְׁשֲהְוּלַּת-רֶשא לֶכִּב ףיתרמשו מ יא
 ץקייר6 כ יּתְרָּבּדדרָשַאי תא יִתיִׂשָע-סֲא רֶׁשֲא דע ךְָזעֶא אל יב
 :יּתְעָרְי אל יָכֹנֲאְו הָזה םֹוקָמַּב הָוהְי שי ןֵכָא רָמאיַו ֹותָנְׁשִמ בקע
 םיִהלֲא תיִּבדסִא יִּב הז ןיִא הזה םוָקַּמַה אָרֹונ"המ רמאיו אָרייַוַ

 םָשְרֶשא ןְבָאָה"תֶא חו רָקבַּב בקי םָּכְשִיַיי :םִיָמָׁשַה רעָש הֶזְ
 -תֶא אָרְקיִניפ :ּהָשארילַע ןִמָש קציו הבצמ ּהָהֹא םֶשָיַו ויָתְׂשֲאַרְמ
 :הָנשאָרְל ריִעָה-םַׁש זול םֶלּואְו לֶאתיִּב אּוָהַה םוקָּמַה"םש
 הַָּה רב יִנְרָמְשּו יּדָמַע םיִהלֲא הָיָהְי-מֲא רמאל רָדְג בקע רד

 משא תאוה בה : :םיהלאל יל הָוהְי הת בָא תבל
 ְָכ ּוגָרְׂשַעֲא רשע יֵלְָתּת רֶׁשֲא לכו םיָהְלֲא תִיַּביהָיִהִי הָבֵצִמ

 רָאְב הָּגַהְו ארו :םָדָקייִנְב הָצְרא ּךֶיו וילנר בקעי אָשיוי 9
 אוהה רָאְּבַהְִמ יִּב ָהיֶלְע םיִצְבְר ןאצדירֶדע הַׁשלְׁש םֵׁשהַּגַהְו הֶנָשַּ
 םיִרְדַעַהְלָכ הָמָשדּופְסֶאְנְוי :רַאַּבַה יפ"לַע הָלדּג ןֵבֲאָהְו םיִרָדֲעָה וקשי
 ןֶבָאָהְתֶּא ּוביִשַהְו ןאצה -תֶא ּוקֶשַהְ רָאְּבַה יִּפ לַעַמ ןָבָאָהדתֶא ּוָלְלגְו
 ורָמאיַו םַּתַא ןיִאַמ יֵחַא בלעֶי םֶהָל רמי :ּהַמקמל רֶאְּבַה יִפלע
 נערי רמו רוחב ןְבְל"תֶא םָּתְעַדִיַה םָהְל רָמאיופ :ּונְחְנַא ןרחמ
 -םע הָאְּב וב לָחְר ּהָּגַהְו םולָש ּוְרַמאיו ול םולָשַה םֶהְל רמו
 קשה הנקמה ףסֶאה תעדאל לוג םויה דוע ןֶה רֶָמאיַוז :ןאצה
 םיִרְדִעהְלָּכ ּופְסֶאִי רֶׁשֲא דע לכונ אל ורָמאוי ּועְר ּוכָלּו ןאצה
 רָּבַדְמ ּונָדּוע* | :ןאֵצַה ּוניָקְׁשַהְו רָאְּבַה יִּפ לעמ ןֶבֲאָה"תֶא ּולֵלָגְו
 יהיו :יאוָה הָעַר יִּכ ָהיבָאְל רֶׁשֲא ןאצה"םע הָאַּֿבולֵחְרְו מע
 יִחַא ןבָל ןאָצ"תֶאְו ומא יִחַא ןֶבְלתּ לָחְר"תֶא בלעו הֶאְר רָשַאּב
 ןאָצ-תֶא קשיו רֶאְּבַה יִ לע ןֶבָאָהתֶא לניו בקעי שנו מא
 דניו :ָךְבִיַו ולקדתֶא אָשיַו לַחְרֶל בקעי קשיויי מא יחא בל
 דתו ץֶרֶּתַו אּוה הֶקְבְרְַב יִכְו אּוה ָהיִבָא יִחַא יִּכ לתְרְל ב בקע
 ותארקל ץֶרָיַו ותֹחַאְַּב בקעי ועמְש-תֶא ובל עֹמׁשְב יִהְיוּ :ָהיִבָאְל
 םיִרָבְּדַה-לְּכ תֶא ןֵבֶלְל רַפסינ ותיִּבדלֶא והָאיִבִיַו לקָשני ולקְּבַחיו
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4O תישארב : 29,14—30,2 

 ׁשֶרֲח מע בָשִיַו הָּתַא יִרָשְבּו יִמִצַע ְּךַא ןְבָל ול רֶמאיוי4 :הָלֶאָה
 םּגִח ינָּתְרְבַעו הָּתַא יִחֶאְדיִכַה בעל ןָבָל רֶמאָּויפ  :םיִמי
 םֵׁשְו הָאְל הָלדְּגַה םש תֹוָנָב יֵּתְׁש ןָבְלְלּוי ִּדִּתרְּכְשַמדהַמ יִל הֶָדיִגה
 תפיו רַאָּתדתַפְ הָתְיָה לתו תוָּכְר האל יִניִעְו יז :לָחְר הָנטקה
 לֵחְרּ םיִנָש עבש ּךְדְבעֶא רָמאיו לֲחְר"תֶא בקעי ב בֵהֲאוצ :הָאְרַמ

 שיִאְל ּהָחא יִתַתמ ל ּהָחא יּתַּת בוט ןבְל רָמאּויל :הָגטקַה תב
 ויְניִעְב ּוָנָהינ םיִנָש עַבָׁש לַחְרְּב בֶקְעַי דבעיו* :יִדָמִע הָבְש רָחַא
 -תֶא הָבָה ֹןְבֶל-לַא בקעי רַמאיַוי :ּהָתֹא ֹוֵתָבֲהֲאּב םיִדָחַא םיִמָיְּ
 יׁשְנַא-לָּכיתֶא ןבל ףָסֲאו>- :ְהיִלֲא הָאּובֲאְו יִמָי ּואָלָמ יִכ יֵּתְׁשִא
 ּהָתא אביו ותַב הָאל"תֶא חקיו בֶרֲעְב יהיו :הָּתְׁשִמ שעיו םוקמַה
 "תב הֶאְלְל" ותָחַּפָש הפלות הָל ובל ןְתינ :ָהיִלֲא אביו וילֵא
 תאזזהמ בלד לא רָמאּיו הֶאְל אֹוָה-הַּגַהְו רקצב יָהיו*פ :יהֲָחְפִׁש
 ןבְל רמאיו:6 :יִנְתיִמְר הָמְל ּךמַע יִּתְדבָע לַחְרְב אלה יִל תיִשָע
 עֶבָׁש אָלַמז :הָריִכְּבַה ינפל הָריִעָצַה תתְל ּונַמּוקְמַּב ןַכ כ הָשָעייאל
 -עבש דוע יִדָמִע דָבַעְּת רֶׁשֲא הרבע תאֹו-תֶא-ג ל הָנָּתַנְו תאז
 ולו תאְז ַעְבָש אלמיו ןַכ בקעי שעיר :תוְרַחַא םיִנש

 תָחְפְש הָהְלּב"תֶא וב לח ןכְל ןֶתיַיי :הָׁשֲאל ל תב לָחְרדתֶא
 דָבַעַיַו הֶאְלִמ לָחְר"תֶא-םג בֶהֶאָיַו לִחְרלֶא םג אביי :הָחְּתִׁשְל ּהָל
 חַּתְפיו הָאל הָאּונָשיִ הָוהְי אְרַיוי :תֹוִרֲחַא םיִנָשדעבֶש דוע ומַע
 ביאר ומָש אָרְקִּתַו ב דלת האל רַהָתְני :הָרְקע לֵחְרְו ּהָמְחַר-תֶא

 "מנ - כא הנשי הוה עמי רֶמאתַו : דָלָתַו לוע
 הָתַע רָמאּתַו ןּב דָלְּתַו לוע רַהָּתוי :ןְעֶמְׁש וָמש אָרְקִתַו הֶזְתֶא
 ומָׁש-אָבְק ןֶּבִילע םֶיְנְב הָשלֶש ל יִּתְרְלְְיִּכ ילַא ישיא הָוָלי םעפה
 ןָּכלע הוהְי-תֶא הָדֹוא םעּֿפַה רמתו ןּב דלת דוע רַהּתַופ :יִוָל
 :תָדָלַמ רמעתו הָדּוהְי וָמָש הָארק

 רֶמאָתַ הָתחאּב לְָר אגקְַ בקי הְֶָיאל כ לר אָרְּתַי 30
 בקי ףַאירַחנ* :יֵכְנֲא הָתַמ ןא-סִאְו םיִנְב יִליהְבָה בקעילָא
 :ןָטָבִיִרְפ ְּךָמִמ עֶגְמרְׁשַא יֵכֹנֲא םיִהלֲא תַחָתַה רֶמאיַו לֶחְרְּב
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1-38 GENESIS 4r 

 -םג הָנְּבִאְו יפרּבלע רָלֵתְו ָהיֶכֲא אָב הָהָלַב יִתָמֲא הֵּנַה רֶמאת
 ָהיֶכֲא אָבִיו הָׁשֲאְל ּהָתָחְפַׁש הָהְלִּב"תֶא יָלּתְתַו :הָּנמִמ יכֹנֲא
 םיִהלֲא יג לֵחָר רֶמאָּתֿפ :ןּב ביל דָלְּתַו הָהְלּב רַהָּת :בֶקֲעַ
 דוע רַהָּתַוז ד ֹוָמָׁש הֶאְרְק ןָּכיל ןְּב יִלְַתִיַ ֵלְקְּב עֶמְׁש םגו
 יִלּוּתְפַנ לַחְר רָמאּתַו* :בָקעְל יִנֵׁשְַּב לחר תַחֹפַש הָהְלַּב ךֶלֵּתַ
 אָרְתְופ :יִלּתְפַ ומָש אָרָקּתַו יִתְלְכְידְג יִתחַאםע יִתְלְּפִ םיִהְלֶא
 בקעיל ּהָתא ןּתִּתַו ּהָתְחְפְש הָפְלְודתֶא זזקתו תֶדָלַמ הָדְמַע יִּ האל
 נב האל רַמאּתַויז :ןּב בקעיל האל תַחָּפָש הָפְלְז ךלָּתַניס :הֵׁשֲאְל
 :בקעיל יִנָש ןּב הֶאְל תַחפַׁש הָפְלְ דלת :דָג ּומְׁשתֶא אָרְקּתַ
 :רַשֶא ומְׁש-תֶא אָרְקִתַו תב יִנּרְׁשֲא יִּכ יִרָשֶאְּב האל רַמאַתַו
 םֶתא אָבִיַנ הָדָשַּב םיִאָדּוְד אַצְמִיו םיטחדריצק יַמיִּב ןבּואר לר

 רֶמאָתו :ּדְְבִאְִדִמ יָת הָאל"לֲא לַחְררֶמאַַו ומ הָאלְלֶ
 לַחְר רַמאּתַו יִנְּב יִאְדְּּדתֶא םג 'תַחָקָלְו ישיאדתֶא ךִּתְחק טַעְמַה 'הֶל
 הָרָׂשַהְְןִמ ובָקעַי אביו < נב יִאְרּוְד תַחַּת הָלילַה ףמִע בֵּכְׁשי כָל
 ךיִּתְרכְש רֶכָש יִּב יאֹובּת יִלֶא רַמאּתַו ותארקל האל אָצַּתַו בֶרָעַּב
 הֶאְללֶא םיִהְלֶא עָמָשיִויל :'אּוה הָלָלַּב ּהָּמַע בֵּכְׁשִיו יִנָּב יִאְדּודְּ
 ירכש םיִהלֲא ןַתְנ הָאל רָמאִּתַוי5 :יִׁשיִמֲח ןֵּ בקעיל דלת רַהָּתַו
 הָאל דוע רַהָּתַויפ :רָכְשָשי ומש אָרְקִּתַו ישיאל יִתֲתְפְׁש יִתַתְנ"רֶשַא
 בוט דַבָז יָת םיִהְלֶא יִנְדָבְ האל רַמאָּתַו>פ :בקעיל יששְךְּב רֶלְּתַ
 ומְׁש-תֶא אָרְקִּתַו םיִנָב השש ול יִתדלְיִכ יִׁשיֲא יִנֵלְּבַוִי םעפה
 םיִהלֲא רֶכְזִיִנ< :הָניִּד ָּמָשתֶא אְרְקִּתַו תַּב הָרָלְי רַחַאְו“י :ןלְבֶז

 דָלַתַו רהָתוי :הָמְחר-תֶא חַּתְפו םילֲא ָהֶלֵא עשו לֶחְרתֶא
 רַמאָל ףסוי וָמָש-תֶא אָרָקִּתויו :יִתָפְרֶחתֶא םיִהלֲא ףסא רַמאתו ןְּב
 -תֶא לָחְר הדל רֶׁשֲאַּכ יהיו :רחא ןּב יִל הָוהְי ףסי
 :יִצְראלּ ימוקמד לא הָכְלֲאְו ינחלש ןַבְלְְלֶא בקעי רמו ףסוי

 הָתַא יב הָכְלְִו הב תא יּתְבְע רֶׁשֲא ְלײתֶאְ יׁשְניתֶא הת
 יִתאָצְמ אנ" ןבָל ֹויָלֲא רֶמאָיִיז ְיִּתְדֲִע רש יָתָדְרע-תֶא תְעַרְ
 יִלָע ל לרכש הָבְקנ רמאיו ְְּלְלַגַּב הָוהְי ינכרְביו יִּתְׁשַחַנ ְךיגיעְּב ןח
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 42 תישארב 31,5—30,29

 "רֶׁשֲא תאו ףךיִּתְדְְע רֶׁשֲאי תֶא ָתְעְַי הָּתַא ויִלַא רֶמאֵיופ :הָנּתָאְו
 רבו בָל ץֶרְפו יֵנְָלָךִל הָיְה"רׁשֲא טַעְמ יפי :יִּתא ָךְנָתִמ הָיָה
 הָמ רָמאיוי :יִתיֵבְל יִכֹנֲא-םנ הָשָעֶא יִתָמ הָּתַעְו יִלָנַרל ָךְתֶא הָוהְי
 רָבּדַה יל"הָשְעְתְיא הָמּואָמ היה בקעי רָמאי לתא

 דנו אלטו .םיִבָשְּכּב טוחי-הש- לכ אלמה די השל םשמ

 ילע אוְבְתיֶּכ רַחָמ םיְּב יִתְקְדִצ יִּבהֶתֶנָעְר<י ייִרְכָש הָיָחְו םיִנעָּב
 םיִבָשְכַּב םּוחְו םיֹועָּב אּולָטְו דקְנ ּונְניֵארָׁשא לָּכ יְנָפָל יִרְכָש
 םויַּב רסיו5 ְַרְבְדִכ יִהָי ול ןה ןְבָל רֶמאו* :יִּתֶא אּוָה בו
 תֹוְדְקְנַה םיִועָה"ִלְּכ תֵאְו םיִאלטַהְו םיִּדְקָעָה םיִׁשָיְּתַה"תֶא אּוהה
 :ינְּבידִיְּב ןַתַיו םיִבָשְּבַּב ּוחדִלְכְו וב ןְבְלרֶׁשַא לֵב תאָלַטַהְ

 בל ןאצתֶא הע בלע בקע יב ניב םימָ תָשָלש "ב שי
 ןַהְּב לצפיו ןומרעו דּולְו חל הָגְבִל לקמ בקעי ול"חקיו ותָרְתּוְּגַה
 תולקמההתֶא נצ :תולקמהדלע רֶׁשֲא ןבָלַה ףשְחִמ תונָבְָל תוָלָצּפ

 תֹוּתְׁשִל ןאָצַה ןאבָּת רֶשַא םִיַמַה תותְקָשְּב םיִמָהְרָּב לצּפ רֶׁשֲא
 תוָלְקמַהְלֶא ןאָצַה ּומָחְיַוְי :תוּתָשל ןָאבְּב הָנְמַחִיַו ןאצה חַכְנְל
 ֿבקעי דיִרְפָה םיִבְׂשְכַהו :םיִאָלֲטּו םיִּדְקְב .םיּדְקע ןאצה ןדלתו
 םיִרָרע ול תֶׁשיו יובל ןאַצְּב םּוֲח-לָכְו דָקְע-לֶא ןאָצַה יִנָּפ ןתי
 תורָשקְמַה ןאָצַה ֲֿחַילֶבְּב הָיָה :ןבל ןאצדילע םֵתְׁש אָלְו וַבְ
 :תֹלְקמּב הָּנַמְחִיְל םיִטָהְרַּב ןאֵצַה יֵניֵעְל תֹולְקַמַה-תֶא בקע םֶשו
 :בְקעְיְל םיִרְׁשְַו ולו םיִפְטַעָה 'הָיְהְו םיִשָי אֵל ןאצה "ףיִטְעַהְבּוי
 םיִדְבעו תוחְפָשּו תובר ןאצ ויהיו דֶאְמ דֶאְמ ׁשיִאָה ץֶרְפיַ
 :םיִרֹמֲחו םיִלַמְנּו

 רַשַאדלָּכ תֶא בקעי חַקָל רמאל בל יִרְבְּדתֶא עַמְׁשיַי 31
 בקי אְריוי :הָּנַה דֹבְּכַהלַּכ תֶא הָשַע ּוניֿבַאל רֶׁשֲאֲמּו ּוניָבֲאָל
 -לא הוהְי רָמאיַוג :םוׁשְלְׁש לּומְתַּכ וָמָע ּונָניִא הָּנַהְו ןבל י יִנָפדתֶא
 בקע חשו :ךמַע הָיְהֲאְו ףתְדלומלו ל ךיִתובַא ץֶרָאדלָא ב בקעי

 -תֶא יִנֲא הָאר ל רֶמאּוי :ּונֲאצלא הרשה הָאלְלּו לחְרְל אקי
 ירה יִבָא יָהלאָו םֶׂשְלׁש לָמְתַּכ יֵלֲא ּונָביִאיִכ ןֶכיִבֲא יג
 29 5+ יתְרבע | 30 ? 1 ילגרל | בז 4! | 32 ** 9 רַסָהְ רבע; ea 6 'הו |
 ל 01 ₪ 6 | 33 = = postea, cf Ex 13,14 || 35 1 frt םיִּדְקְּנַה | 36 א םָניֵּב; 7 |
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3 1,6--29 GENESIS 43 

 יב לֶתָה ןכיבַאְ ביאת יִּתְדבֲע יִחֹכ"לָבְּב יִּב ןּתְעְַי הָנָתַאְ
 יָרמע עַרָהָל 'םיִהלֲא ּונְתָנ"אָלְו םיִנֹמ תֶרׂשֲע יִתְרִׂשִמ"תֶא יִףָלָחָהו
 הָּכ"םֲאְו םיִִנ ןאּעַהלָכּוֵוּךכְש היֵהי םיִדקָנ רמאי הַּכיבֲאי
 יםיָהלֲא לצי :םיִּדקע ןאָּצַה"לֶכ ולי וכ הָיָהְי םידקע רמאי
 אָרֶאְו יניע אָשֶאְו ןאצַה םָחָי תַעְּב יהְיַי ילו 'םֶכיִבַ הָנְקִמדתֶא
 :םיִדְרְבּו םיִּדְקְנ םיִּדְקַע ןאֿצַה-לַ םיִלעֶה םיִדּתַעַה הֵּנַהְו םֹולַּ
 רַמאיִוי :יִנָגַה רַמאָו בקעי םילֲחַּב םיִהלֲאָ דָאלמ יא רַמאיִויי
 םיִּדְקְנ םיִדקע ןאצהדלע םיִלעְה םיִדַּעַהלְּב הֶאְרּו ְּךוניֵע אָנאָש
 -תיִּב לֵאָה יֵכֹנֲא3 :ךל הָשִע ל רֵׁשֲאלְכ תֶא יִתיִאְר יִּכ םיִּדְרְבּו
 םּוק הָּתַע רֶדַג םַש יִל ָּתְרַרְנ 'רָשַא הָבֵצַמ םש ּתַחְשְמ רֶׁשֲא לא
 הָאְלו לר ןעֶּתויצ ְתְדלּומ ץֶרָא-לַא בּושו תאזַה ץֶראַהְדִמ אצ
 תויִרְכנ אולה :ּוניִבֶא תיִבְּב הָלֲחנְו קֶלִח וגל דועַה ול הָנְרַמאּתו

 רָשעָה"לָכ יָכ:ּנפסַּכ"תֶא לכ לכו ּוְרְָמ יּכ ול ְּבׁשֲחנ
 רַמָא רֶׁשֲא לכ הָּתַעְו ּוניַנָבְלּו אּוה ּונְל ּוניִבֲאַמ יםיִהלֲא ליִצַה רֶׁשֲא

 ויׁשְנ-תֶאְו יוינָּביתֶא אָׂשו בקעי םָקוז  :הֶׂשֲע ְּףֵלֲא 'םיָהלֶא
 שָכְר רֶׁשֲא ושָכְר"לּכתֶאְו ּוהָּגְקמיְּכ-תֶא גָהָניניי :םיִלמְגַה-לַע
 הָצְרֲא ויָבָא קָחְצְולֶא אֹוָבְל םָרא ןּדפְּב שָכְר רֶׁשֲא ֹונְינִק הנק
 -תֶא לַּתָר בֶנְנִּתַו ונאצזתֶא זֹלְנִל ָּךַלָה ןֵבָלְופ :ןַעְבּכ
 יסּבלַע יִּמָרַאַה ןֵבָל בלתֶא בלע בנו :ָהיֶבֲאְל רֶׁשֲא םיִפְרִּתַה
 רבעיו םקיו ול"רְׁשַא-לְכְו אוה חַרְבִיַוי :אוה ַחְרב יִּכ ול דיִנָה
 יִשיִלָשַה םִויַּב בל דגי :דָעַלַָה רה ויִנָּפדתֶא םָשּיו רָהָּנַהתֶא
 תַעָבָש רד ויָרְחֶא ףדריו מע ּויָחֶאדתֶא חקק :בלעי חַרְב יִּ
 םלַחּ ימראה ןבל לֶא םיִהְלֶא אָבִיַ :דַעלִַּה רֶהְּב ותא קּבְדַיַו םיִמָ
 :עֶר"דע בוטמ בקעידםע רֵּבַדְּתדוְפ ז דל רַָמָשה + רָמאיַו הָלִיָלַה
 -תֶא עֶקַּת ןֵבָלְו ירָהְּב ֹולֲהֲאדתֶא עֶקַּת בקעי| בקעידתֶא ןֶבל גשר
 יִבָבְל-תֶא בֶנְנִּתַו תיִשָע הָמ "בלעיל ןְבָל רמי :רעלְנַה רֶהְּב יויֲחָ
 יתא בָנְנִּתו תבל ג תאָּבְחַנ הַמָל7 :בָרָח תֹויְבְׁשַּכ יִתנְּב-תֶא גַהְנְתַו
 אלו :רֹונַכְבּו ףתְּב םיִרָשְבּו הָחַמְׂשְב דחלשאו יל תְרגְה"אָלְ
 ידָי לָאָל-שייפ :וׂשע ְָלּכְסַה הָּתִע יִתֹנְבִלְו יִנָבְ קשבל יִנָּתְשַטְנ

ca 50155 aw.הוהי || *  g * axהוהי ||  cf qr | * ax7 51 6 ₪ ףלחיו  
cf 28,11. 17 55 ||ןכיבא | 3 * 5 6 6597 ב ךיִלֶא הָאְרַנַה | ל 6 () דש ד6ח  

 51 6 5155 2665 WN | 15 Vers 'ְִכָּנַכ | 16 * ₪ הוה י | ל 3 הוהי |17 6
 טק וינב 6 וישנ | 21 >6 || 25 * 1 + הָּפַצַמַה רַהְּב 6 49 | * 1 ּולָהָא.



 44 תישארב 48—31,30

 רֶמׁשִה רמאל יִלֶא רֶמָאישָמָא 'ֹםָכיֵבֲא יֵהלאָו עֶר ימָכָּמִע תֹוׂשֲעַל
 ףָכָכְנְיּכ ּתְכלָה ְּךְלָה ּהָּתַעְו :עֶר"רע בוטמ בקעי"םע רָּבַּמ דל

 רָמאַ בקי ןעיײי :יהלֲא-תֶאְתְבְַנ הָמכ יִבָא תיל הָתְפְַכנ
heלְונת 5 יִתְרַמִא כ יִתאַרְי יִּ  alsרֶׁשֲא םע :ייִמָעַמ ד  

Os: 

 שתילת בתו לֵמגַה רָבְּ םַמׂשְּתַ םיפְרּתַה"תֶא 6 טלר :לֲחְר
 חדל היבָא-לָא רָמאָּתופ :אַצָמ אָלְ לָחאָהדַלּבתֶא ב ששמיו
 שָּפחיַו ל םיִשָנ ְּךְרָדיִּכ ףךיִנָפִמ םוקל לבוא אול יִּכ יִנדַא יִניִעְּב

 בקי ןשו ןָבְלְּב ברו בעיל רח :םיִפְרְּתַה"תֶא אָצָמ אלו
 ְּתְׁשַׁשִמ"יִכז :יָרֲחֲא ּתְקַלָד יִּכ יִתאָמַח המ יֵעְׁשִפ-המ ןָבָלִל מאי
 ְיָחַאְו יֵחַא דָגְג הפ םיִש ְּךֵתיֵב"ֵלְּכ לָכִמ תאָצְמְדהַמ ילֵּכ"לָּיתֶא
 אל ְּךינעְו ְךיֵלֲחר מע יֵכנֲא הָנָש םיִרָשָע הֶז :ּוניִָש ןיּב ּחיָכֹויְו
 יִכֹנֲא ךילא יִתאַבַהְאְל הָפְרָמ9 :יִּתָלָבֲא אָל ָּךְנאָצ יִליִאְו ולָּכש
 םויב יִתיָהּ :הָליל יִתְבָנְנּו םוי יָתְבְנִג הָנׁשְקַבַּת יִדִּמ הָנֲטַחַא
 בנש םיִרָשָע ל"ה: :יניעמ יִתָנְׁש רדת הֶליִלַּ חרָקָו ברח יִנֹלְכַא
 םנָש .ששו יס יִּתְׁשִּב הָנָׁש השיער יתד יב

 -תֶאְו יְנֲע-תֶא רגש ו םקיר הָתַע כ 5 היה קח דחפו םֶהְרְבַא
 בקעידלא רֶמאיו ןבל ןעיו 4 :שָמִא חכו םיִהלֲא הֶאְר יֵּפַּכ עיִגִי
 Pa הָאֹר הָּתַא"רַׁשַא לָכְו ינאצ ןאֵצַהְו יֵנְּב םִנְּבַהְו יֵתֹנְּב תֹוֹנְבַה
 הכל הָּתַעְוצ :דלי רֶׁשֲא ןהיִנָבל וא םִויַה הָלֶאְל הָשַעאדהַמ נבל

 בקעֶי חקיו< :ךניבו יגיב רעל הְֲָו 'הָתָאְו יא תיִרְב יהָתְרכ
 וחיו םיִנְבֲא ּוטקל ֹוָחָאְל בקע מאיו <  :הָבָצמ ָהָמיריו ןָבָא
 אָתּודֲהְׂש רַגְי ֶבָל ולדארקיו יז :לֶגַהְדלַע םָׁש ּולָכאיַו לֶגוׂשֲעיו םיִנָבֲא
 םויה ָּךְניִבּו יִניִּב רע הּנַה לנה ןְבָל רֶמאיו :דַעְלַג ול אָרָק בקעיו

 29 * 1 6 6 מע | ל 1 6 MS: 6 ףיִבָא | 30 6A המלו | 3 6 + א
“insךל המ | 8 םֶת- | 33  mdvra Td 600. 3° Kai eirev..lakwg || 32° GA 
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2, 715 GENESIS 45 

 יב 'הָוהְי ףַצְנ רַפָא רֶׁשֲא יהָפְצִמַהְופ :דַעְלַג וָמָשאְרְק ןּילע
 חָקּת"סָאְו יִתנְּבתֶא הָנעֶּת"םִאפ ּוהֲעַרְמ ׁשיִא רֶתָּסִנ יִּכ ְךְגיִבּו
 רָמאיַו 5: :ּךְניִבּו יִניִּב דע םיִהלֶא הֵאְר ּונָמִע שיִא ןיִא יֵּתֹנְּב-לע םיִׁשָנ
 הגיבו יניב יִתיִר רע הָבַּמַה הָּגַהְו הֶּזַה גה הגה ה ₪

 פו ּ 32 רהב 2 הל ּולָכאיו .a יחל
 ןבְל בשיו ָּךָליו םֶהְתֶא ּךְרְביו ויִתונְבִלְ וינבל קשניו רֶקּבַּב ךבל
 רמי :םיִהְלֶא יכאלמ ובועֶגְפִיו כר לה בֶקעיו* ומְקְמל
 אּוהַה םוקְמַה-םְׁש אָרְקיַו הז םיָהלֲא הָנֲחְמ םֶּאְר רֵׁשֲאּכ בקי

 פ ים
 הָדָׂש ריִעְׂש הָצְרֶא ויָחֶא ושַעדלֶא ויִנְפְל םיִכָאָלִמ בקע חלֶשּו+

 ףְּבַע רַמָא הָּכ וָשַעָל יָגדאַל ןּורְמאְת הָּכ רמאל םָתֹא ויו :םִֶא
 ןאָצ רומחו רוש יִלְיַהְיְ* :הָּתָעירַע רַחֶאְג יתרג ןָבְלמִע בקע
 ּובָשיול ְיָניִעְּב ןח-אצמל ינדאל דיִנַהְל הָחְלָשֶאְו הָחַפַׁשְו דָבַעְו
 האָר ךלה םנְו ושָעְדלֶא יהֲא-לָא ּונאַּב רָמאל בקעידלא םיִכְאְלמַה
 םַעָהְתֶא ץחיו ל רֶציו דֶאְמ בעי ארי :ומָע שיִא תואָמדַעַּבְרַאְו
 רמו :תונחמ ינשל es רֶקְּבַה-תֶאְו ןאַאַה-תֶאְו ֹוּתֲא-רִׁשַא

 רָאְׁשִנַה הָנֲחּמַה הָיָה ּוהָבַהְ תֶמאָה הָנֲחְּמַה"לֶא ושל | אוביםִא

ee oes 

 ה ךימ אָ רגליה :תֹנחמ יגל יִתייָה הָתעְ a התא
 הָּתַאְווג :םיִנָּבִלע םָא יִנָּכהְו אוָבְיְִּפ ותא יִכנָא אָרְְיִכ וָׂשֲע דָימ
 דאל רשא םִיַה לֹוֵחְּכ ףעְרַזתֶא יִּתְמַשְו ךמע ביִטיא בטיה ּתְרַמא
 וָשַעָל הָחְנִמ ָדְיְב אָּבַהְִמ הק אּוָהה הָלְילּב םַש ויי :בְרמ רַפְסִ
 םיִליִאְו םִיָתאָמ םיִלַחְר םיִרָשָע םיִשָיְתּו םִיַתאָמ םיע5 ויָחֶא
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 46 תישארב 3 6-4

 םיִרְפּו םיִעָּבְרַא תוָרָּפ םישלָש םֶהיִנְבּו תוקיִנָמ םיִלַמָג :םיִרָשָע
 רָדָע רֶדע ויָדְבעידִיְּב ןתּיניז :הָרָשַע םֶרָיעְ םיִרָשע תֶנתַא הָרָשִע
 :רֶדַע ןיִבּו רֶדָע ןיִּב ּומיִׂשָּת חוָרְו יל ּורְבָע ֹויָדְבֲע-לָא רמי וחבל
 -ימל רמאל ךלאְשו יִחא ושע ּךשֶּנַפִי יִּ .רמאל ןוׁשאָרָה"תֶא וצי
 הָחְנַמ בקע ָּךּדְבַעְל ָתְרַמֲאְופ :ףינפל הלא יִמְלּו ְּךִלַת הֶנָאְו הָּתַא
 -תֶא םּ וצינ% ּוניֵרֲחַא אּוה-םנ הָּגהְו ושעל רנדאל הָחּולָש ג אוה
 רָמאל םיִרעָ ירחא םיִכלָהַה-לָּכתֶא םֶג .ישיִלָשַהתֶא םּג יִּנָשַה
 הָנַה םֹג םֶּתְרַמַאְוְיי :ותא םֶכאְצִמְּב שלא ןורְּבַדּת ּהֶּזַה רָבּּכ
 יִנָפְל תָכְלהַה ּהֲחְנמַּב ויָנְפ הָרְּפַכֲא רמָאְיִּכ ונירחאי בקי בע
 וינָפילע הָחנמַה רֶבַעְתַויי :יִנֶּפ אָׂשִי לא ויָנְפ הָאְרַא ייראו
 :הָנֲחַמַּב אּוֲהַה"הָלִילַּב ןָל אּוָהְו
 ויָתֹחפִׁש יִּתְׁש-תֶאְו ּויָשָנ יִּתְׁשהתֶא חקיו אּוה .הָלילּב טק“ |
 -תֶא םֶרְבַעְיו םַחְקיַו+ :קְּבִי רבעמ תֶא רבעיו ויָדָלְי רָשָע דַחַא-תֶאְו
 וע שיא קבָאיו ודבל בקעי רֶתְויו 5 :ולררשאיתֶא רבעיו לחנה

 רנד עקתו וכוכב עי ול לכי אל כ ארו < :רחַשה תָלֲע רע
 אָל רָמאיַו רַחָשַה הָלָע יִּכ יִנְחְלַש רָמאיו* ::ומִע וקְבָאַהְּב בקעו
 :בקעי רָמאַֹו ךְמש"המ ּויֵלֲא רָמאָיַו ייִנָּתְכרְביםִא יִּכ ףחלשא
 -םַע תיִרָשִיִּכ לֵאָרְׂשִידסא יִּכ ףִמַש דוע רַמָאְי בקעי אָל רמאופ
 ךָמָׁש יאֵג"הָדיִנַה מאו בלעי לֶאָשיַו נס :לָּותַ םיִשָנֶאְדסַעְו םיִהלֶא
 םש בקעי אָרְקיויי :םש ותא ךרבינ ימשל לֵאְׁשִּת הָּנ הָמְל מאיו
 :יִשָפַנ לצָנּת םיִָּפדלֶא םיִנּפ םיִהלֲא יִתיִאָריְּכ לֵאֹנפ םֹוקַּמַה
 :וכְרידלע עֶלצ אּוהְו לֶאּונָפיתָא רַבְע רֶׁשֲאּכ שָמָשַה ולח
 ּףךריַה ףב-לע רֶׁשֲא הָשָּנַה דיִג"תָא .לָארשידיגב ולָכאידאל ןפ"לַע

 :הָׁשּגַה רינְ בקי ְֶרָי"ףְּב עֶנָנ יִּכ הָּנַה םיה דַע
 תֹוָאמ עֶּבְרא ּמָעְו אָּב וָשַע הָגהְו ארו ויָניֵע בקעי אָשיַוי 3

 :תֹוִחְפְׁשַה יּתְש לַעְו לֵחְרילֲעְו הָאְללע םיִָליַהתֶא ץחיו ׁשיֶא
 םיִנֹרֲחַא ָהיֶליִו הָאל"תֶאְו הנשאר ןָהיֵרְְ-תֶאְו תֹוָחְפְׁשַה"תֶא םָשָיַוי
 הָצְרַא ּוחָּתְשיַו םֶהיֵנְפל רֶבָע אּוהְוי :םיִנֹרֲחַא ףַפֹוזתֶאְו לָחְר"תֶאְו
 ּוהָקְּבחִיְו ותאָרְקל וש ץֶרו* :ויָחָא-דע ּוִתְׁשִנירע םיִמָעְּפ עבָש
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2-08 GENESIS 47 

 םיִׁשָנַה"תֶא אָרֵיַו ויָניֵע"תֶא אָשיִוי :'וְּכְביו 'ּוהָקְׁשנ "וָראָוצְדלַע לפיו
 םיִהלֲא ןְגְחירֶׁשַא םיִלָלְיַה רמאיו ְּךָכ הָלֶאדיִמ רֶמאּיַו םיִדָליַהתֶאְ
 שגתַוז :ןֲחַּתְׁשִּתו ןָהיֵרליְו הָּבַה תֹוָחְפְׁשַה שנתו :ָּרְַעיתֶא
 רַמאיו ּוֲחַּתְׁשִַו לַחְרו ףסוי שגנ רַחאְו ווֲחָּתְׁשִיו ָהיֶדָליְו האל
 :יִנדַא יִניִעְּב ןַח-אצמל רֶמאיַו יִתְׁשנַפ רֶׁשֲא הָּנַה הָנֲחַמַהלְכ דל יִמ
 אָנ-לַא בקע מאיו ְְל"רְׁשַא דל יִהְי יִחָא בֶר יל" שי ושע רמי
 יִתיִאְר ןֿפ-לעיִּכ .יִרַמ יִתֲחְנַמ תחקלו יִניעְּב ןח יִתאֵצָמ אָנםִא
 תאָבַה רֶׁשֲא יִתָכְרְּב"תֶא אָנְחקיי :יִנָצְרִּתו םיָהלֲא יִנָּפ תֶאְרַּכ יִנּפ
 הָעְסַנ רמי :חקיו וּב"רצַפַיַ לכ-ול- ׁשי יִכו םיִהְלֶא יִנָנַחיִּכ ךל
 םיִּכַר םיִדלֲהיְּכ עי יֵנֹרֲא ולא רָמאיו 3 :רדגנל הכלא הָכְְְ
 "רָב + :ןאָצַה ה ּותָמְו דָמֶא םֹוי םּוקָּפד לע .Adal רֵקְּבַהְו ןאצַהְו

 וע רָמאוי :הריעש ינאא אָבֶארשַא דע םיִלה לבל
 יגיִעְּב ןָחְאָצְמֶא הז הָּמָכ מאיו יִּתַא רשַא םַעָהְןִמ ךִמִע אּג"הָניִַא
 עָסְנ בקַעְיְויז :הָריִעָש וֵּכְרַרְל וָשַע אּוהַה םויִּב בשיו< :יִנֹרֲא

 םוקָמהְרש אָרְק ןכ-לע תֹּפַס הֶשָע והנקמְל תִיּב ול ןֶבִיו הת
 ןענְּכ ץֶרָאְּב רשא םֶכָש ריע בלש בקעי אביא | ם | תוְּס

 הָלשַה תֶקְלָחתֶא ןקיניפ :ריעָה ינְפיתֶא ןמינ םֶרֲא ןקפמ יאבְּ
 :הַטישק הֵאַמְּב םֶכְש יִבֲא רֹומֲחיַנְּב דיִמ ולָהֶא םָׁשהָטְנ רשא
 ס :לֵאְרְׂשִי יִהלֲא לֶא 5 אָרָקי יחַּבַזִמ םָׁש-בָצַו>

ee eee 

 תֹונְבְּב תוָאְרַל בלעיל הנלי רשא הָאְלדתּב הָניִד אָצָּתַוי 4
 התא חקיו ץֶרֲאָה איִשְנ יִּוחָה רוָמַחְְַּב םֶכְש ּהָתֹא ארי :ץֶרָאָה
 -תֶא בֵהֲאַו בקעו"תב הָניִרְּב ושָּפַנ קבדתו :ָהָנעִיַו ּהָתִא בָּכְשיַו

 רָמאל ויִבָא רומָחלֶא םֶכָש רֶמאַיַני :בענה .בל"לע רבו עגה
 הָניִדדתֶא אמט יִּכ עָמָש בָקעְוי :הָׁשֲאְל תאָּזַה הָדְליַהדתֶא ילדחק
 אציו< :םָאּבירע בקעֶי שֶרָחַהְו הָדָשַּב ּוהָנְקִמדתֶא יָה ויְנָבּו ותַב
 הֶרָשַהְְִמ ּואָּב בקעי יִנְבּוז ותא רב בֶקעְידלא םֶכְשדיִבא רומח
 לֶארֶשְיִב הָשְע תל יִּכ דֶאִמ םהְ רחיו םיִׁשְנֲאָה ּובְצַעְתִיַו םֶעְמְשְּכ
 רָמאל םֶּתִא רומח רבי :הָשָעי אל ןֵכְו בקעיזתּבזתָא בָּכשל
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 48 תישארב 29—34,9

 ּונְּתַחְתַהופ :הָׁשֲאְל ול התא אנ ּוֹנּת םֶכְּתַבְּב ושְּפַנ הָקְׁשְח יִנְּב םכָׁש
 ּובְׁשַּת ּונָּתָאְוס :םֶכָל וחקת ּוניִתְְּבתֶאְו ּונלּונּתּת םֶכיִתְנְּב ּונָתֹא
 םֶכָש רֶמאַויי :ּהָּב ּוזַחֶאַהְו ָהּורָחְחּו ּובָׁש םכיִנפְל הָיִהְּת ץֵרָאָהְו

 תא יל ָרמאְּת רשמו םכיִניעְּב ןָחיאָצְמַא ָהיִחַאלָאו ָיֶבָאלָא
 יִלדּונְתּו יִלֶא ּוְרָמאְּת רֶׁשֲאּכ הָנִּתֶאְו ףןָּתַמּו רַהֹמ דאָמ יִלָע ּוּבְרַהְיי
 רֹוָמֲח-תֶאְו םָנְׁשתֶא בקעי"יִנְב ונעו :הׁשֲאַל יֵרענַהתֶא

 ורְמאיו+ :םֶתחַא הָניִד תֶא אמט רֶׁשֲא ּורָּבַדויהָמְרַמְּב ויָבֲא
 -רֶׁשֲא ׁשיִאְל ּונֲתֹחַאתֶא תַתְל הָזַה רֶבָּדַה תושעל לכּונ אֵל םָהיֵלֲא
 וָהְּת םָא םַכָל תֹוֲאַנ תאזְּבְךַאי5 ּונָל אֹוָה הָּפְרָחיּכ הָלְרָע ול
 םֶכיֵתְנְּב-תֶאְ בל ּניִתְנְּבְתֶא ּונַתְנְוי רכז םכָל לָמָהְ ונֹמכ
 וניל ּועְמְשְת אלדםַאְר ל :דַחֶא םעל ונייהְו םֶכְּתִא ּונָבשִיְו ונלה חק

 רומח יניב םֶהֵרְבד טוי :ּנְכָלְָו ּנתּביתֶא ּנָחְקְלְו מַה
 ץַפְח יכ רֶבָּדַה תושעל רענה רָחֲאדאָלְופ :רומְחְְּב םֶכְש יִניִעְבּ
 םֶכָשּו רוָמֲח אָבְיַוי5 = ויִבָא תי לָפִמ דּבְכַנ אּוָהְו בקעת
 הָלֶאָה םיִׁשְנֲאָה*י :רָמאָל םֶריִע ישְנַאִדלֶא ְְְַָּּו םָריִע רעָשלָא ונָּ
 -תַבָחְר הֵּגַה ץֶרֶאָהְו ּהָתֹא וָרֲחְסְִו ץֶרפְב ּוָבְׁשיְו ּונָּתִא םָה םיִמְלש
 :םהָל ןַתַ וניִתְנְּב-תֶאְו .םיִשָנְל רנל"חהנ םֶתַנְּב-תֶא ם םָהיִנְְל םִיַדָ
 דָחֶא םַעָל תֶויִהָ ּנָּתֲא תָבְׁשְל םיִׁשְנֲאָה ול ותאי תאזְבְּדַאא
 -לכו םֶנְיְנְקְו םהנקִמ 3 :םילמָנ םה רַשָאּכ רבו ֹונָל לומָהְּב
 ועָמָשיִו< ּונָתֲא ּובְׁשְִו םֶהְל הָתֹוֲאַנ ךַא םה ּונל אולה םֶּתְמָהְּב
 יֵאָצֹוהלַּכי רַכְז"לַּכ ולפיו וךיע רעש יִאְצְידלָּכ ונָּב םֶכְׁש-לָאְו לֹומֲח-לֶא
 -יִנְב יִנָש ּוחקיו םיִבָאְּכ םֶתויְהְּב .ישיִלָשַה םויב יהיו :רְריִע רעש
 ּנְרַהְיו חַטּב ריִעָה-לֿפ ואביו וברח שיא הָניֵד יֵחַא יולו ןועַמְׁש בקע:
 -תֶא ּוחְקיַו בֶרָח"יִפְל ּוגְרֶה ֹונְּב םֶכְש-תֶאְו רומחתֶאְו* רכז"
 וזביו 'םיִללֲחַה-לע ּואְּב בקעי יֵנְּביז :ּואציו םֶכְש תיֵּבִמ הָניִד

 םֶהיֵרְמֲח"תֶאְו םָרָקְּ"תֶאְו םָנאצ"תא :םָהֹוחֲא ּואָמִט רשא ריִעֶה
 -תֶאְו םָליַחלֶּכדתֶאְו :ּוחְקָל הָנְׂשִּב רשָאדתֶאְו ריעְּברְׁשַא תֶאְו
 :'תִיָּבּב רשַאדלָּכ "תֶאְו ובו ּובָש" םֶהיִשְנתֶאְו םֶּפַטלָּ
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34,30- 7 GENESIS 49 

 בַשיִּב יִנׁשיִאְבַהְל יִתֹא םֶּתְרַכַע יול-לֲאְו ןועְמְׁש-לֲא בקעי רַמאּוו
 יִנּוּכַהְו יִלָע ּוָפְסֶאְגְו רַפְסִמ יִתְמ יִנֲאְו יִּזְרְפְבּו יִנֲענַּכּב ץֶרָאָה
 פ ּונֲתֹוחַא"תֶא יהָׂשֲע יהָנּוזכה ּורֶמִאיַויז :יִתיֵבּו יִנֲא יִּתְדַמִׁשנְו

 -הֶׂשְעו םָש-בָשְו לַא-תיב הלע םָק בקעילַא םיִהְלֶא רַמאָיַי 39
 רמו ₪ ושע ִנָּפִמ רב ךיֶלֵא הָאְרִנַה לאל זמ םש

 לַא-תיָּב ג המ :םביתלמש גמילה וֲֹהַטְהְ םכְכְתְּב
 ּךְרּדּב יִדַּמַע יִהְְ ית םויְּב יתא הָנֹעָה לאל ַחַּבְזַמ םֵׁש- הֶׂשֲעֲאְו

 רֶׁשֲא הָלֲאָה לחה ch התא ממו םֶהיִגזאּב רשא םיִמְזנַה-תֶאְ

 םֶהיֵתֹוְביִבְס רֶׁשֲא םיִרָעָהלע םיִהלֲא תָּתִח יָה עי :"םֶבָשִע
 ןענָכ ץֶרָאְּב רשא * הָזּול בקע אבננ5 :בָקעי ינְּב יָרֲחַא ּופְדָר אָלְ
 ארקיו חַּבְזִמ םֵׁש ןבי7 :ומַעְדרָשַא םַעָהְד לָכְו אּוה לא"תיב אוָה
 :ּויחֶא יִנָּפִַמ ּוחְרְבְּב םיִהלֲאָה יִלא בב םֵׁש יִּכ לא"תיב ילא םוקָמל

 לאה תחת לַאתיבָל תחתמ רבקתו הקבר תֶקְִיִמ הָרְבְּ תָמָּתו
 דוע בקעְנלֶא םיִהלֲא אְרִיִפ  פ  תוְכְּב ןולַא ומָש ארק
 םיָהְלֶא ל"רָמאְוס :ותא ךְרְבִיִנ םרא וכ ואֹבּב

 ְךמַׁש אָרָּקִאְל ב עי ףמש
 ךַמָׁש הָיִהְי לֵאָרְׂשִיםַא יֵּ ra דוע

 םיִהְלֲא ו ב רַָמאיִו ו זלֵאָרְׂשִי ומָשתֶא אָדָקינ
 ָךמִמ הָיְהִי םִיג לֵהָקּו יג הבְרּו הָרְּפ לש לֵא יא
 :ואצָי ְךיִצָלֲחַמ םיִכְלְמו

 הָנְגְִא ל קָחַציַלּו םֶהְרְבאְל יִּתתְנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה-תֶאְויי
 :ץֶרָאָה"תֶא ןּתֶא ףיִרַחִא עַל

 הֶבַצַמ בקַעְי בציויצ :וִתֲא רָּבּדרָׁשַא םּוקָמַּב םיִהלֶא וילעמ לעיני
 היל קציו ּךֶסָנ ָהיִלָע פיו ןָכָא תֶבצמ ִּּתַא רָּכדרֶׁשֲא םוָקָמַּב
 םיִהְלֶא םֵׁש ּוּתַא רֶּבִּד רָשַא םוקמַה םשתֶא בקעי ארקינ 5 :ןָמָׁש
 אובל ץֶראְהדתרֶבַּכ דוָעיִהְיַו ילֶא תיִּבַמ ּועְסיויפ :לֶאדתיּב

 רֶמאתנ הָתְרְלְכּהַתשקהְב הייז :ָתְרלּב שמתו לָחְר דלתו הָתָרפָא
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 ף0 תישארב 36,11—35,18

 יִּכ ּהָשְפַנ תאַצְּב יהיו :ןַּב ְךָל הָזְדִגיִּכ יֵאְריִּת-לַא תֶדָלְיִמַה ּהָל
 לח תַמָּתויפ :ןיִמְיְנְב ולדאְרְק ויֵבֲאְו יִנואְַּב ומ אָרָקִּתַ הָּתַמ

 -לע הָבִַמ בעי בצו < +םֶחְל תב אוָה הָתפא ְךרְּב רק
 טיו לֶאָרְׂשִי עָסיַויי :יםויה"דע לָחְר"תַרְבְק תֶבַצַמ אוָה ּהָתְרְבְק
 אוַהַה ץֶרָאְּב לָאְרשי ןָכְשּב יהיו :רֶדֲע-לּדְנִמְל הָאלָהַמ הלָהֶא
 פ* - "לֶאְרְשי עמשיו ויִבָא שָנְליּפ הָהְלְּב-תֶא בָּכְשיַו* ןֿבּואְר ףליו

 ןְבּואְר בעי רֹוָכְּב הֶאְל יָנְּבנ :רֶׂשֲע םיִגָש בָקע"יִנְב נָהינ
 :ְןֵמיְנִבּו ףסוי לר ינֿב>4 :ןּולְבְּ רַכׁשְׂשו הֶדּוהיְו יִנֵלְו ןועמָשְו
 הֶאְל תַחֹפַׁש הּפְלְז יב :יִלָּתְפַנְו ןּ להר תַתְפְׁש ּהָהְלְב ינָב5

 בקעי אבו :םָרא ןרּפְּב ולידלו רשא בקי ינְּב הלא רֶׁשֲאְו ד
 םָׁשירָנרֶׁשֲא 'ןורְבָח אוָה עֶּבְרַאָה יתָיְרִק אָרְמִמ ּויֵבָא קָחְצְלֶא
 :הָנָש םִנֹמְׁשּו הָנָׁש תֶאָמ 'קָחְצַי ימו ויהי קָחְּצְִו םָהְרְבִ
 ותא ּורְבקִיו םיִמָי עֶבׂשּו ןֶקז ויִמַעְלֶא ףֶסֲאנ תָמיַו קחָצִי עוני
 פ  :ויָנְּב בקעיו ושע

 תונְּבִמ ויִשְנדתֶא חָקְל וש :םֹוְרֲא אּוה וָשַע תָדְלִּת הָלֶאְוי 6

 ןִעְבַצְהתַּב הָנֲע"תַּב הָמְביִלָהֶא-תֶאְ יתחה .ןוליאדתב הָרָעְ-תֶא ןעֶנְּ
 ושַעְל הָרָע דֶלּתְוי :תויָבְג תוחא לאָעָמְשְידתַּב תֶמָשָּב-תֶאְוי :"יּוחַה
 שיעְידתֶא הל הָמָביִלַהֶאְו :לֵאּועְר"תֶא הָדְלִי תַמְׂשִבּו ָפיִלֲא-תֶא
 :ןעֶנְּכ ץֶרֲאַּב ולוד רֶׁשֲא וָשַע יִנְּב הלא חַרְקתֶאְ םֶלָעְיתַאְ
 ֹותיֵּב תוׁשְפנ"לַכתֶאְו 3 ויָתֹנְּב"תֶאְו ויָנְּב"תֶאְו ויָׁשֵנ-תֶא וׂשֲע חקר

 ןעֶגּכ ץראְּב שכר רשא ֹונְְנקלּב תאו ותְמְהְּלּכ"תֶאְ ּוהְנְקִמיתֶאְו
 תָבָׁשִמ בָר םֶשּוכְר הָיָהְיִכז :ויָחֶא בקעי יֵנְִּמ ץֶרָאלָא לי
 בָשָיַו* :םֶהיֵנָקִמ יֵנְּפִמ םֶתא תאָשָל םֶהיֵרּוְנִמ ץֶרֶא הָלָכָי אלו וחי
 םוָדָא יבא וָשַע תֹרְלִת הָלֶאְו :םּודֶא אּוה ושע ריִעָש רֶהְּב וָשַע
 הָרָעְְּב זֿפיִלֲא וָשעְיְּב תֹוָמָׁש "הָלָאיס :ריִעָש רֶהְּב
 ןָמיִת זָּפיִלֲא יִנְּב ויהיו י :ושע תָשֶא תַמְשָבְרְּב לאּוער ושע תֶׁשֲא
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5 GENESIS 1 

 וָשְעְרָּב ּופיִלֶאְל שֶגְליִפ הָתִיָהיעַנֶמַתְויי :זנָקּו םָּתְעַנְו 'וּפָצ ירמוא
 ינְּב הָלֶאְו :ושַע תֶׁשֲא הָרָע נְּ הלא קְלֶמע-תֶא זַפיִלָאל דלת
 :ושע תַשֶא תַמְשַב יֵנְּב ּויָה הָלֶא הָּזִמּו הָמַש חַרֶזְו תחנ לאוער
 דלתו ושע תָשֶא ןֹועְבְציתַּב הנע-תב הָמְביִלֲהֲא ינָּב ּויָה הָלֶאְוי
 יפּולא הלא :חַרְקתֶאְ םֶלעְידתֶאְו ישיעדתַא וְעַל
 ֹופְצ ףּולַא רָמוא ףולא ןָמיִּת א וָשַע רֹוכְּב זַפִיִלֶא נב ושעדינב
 פלא יפּולַא הָלֶא קלמע ףּולא םָּתְעַ ולא יחַרָק ףוְלֲאי 6 :זנק ולא
 תחנ ףולא ושַעְּב לָאּועְר נב הָלֲאְוול :הָדַע יֵנְּב הָלֶא םּורָא ץֶרָאַּב
 םודָא ץֶרָאְּב לֵאּועְר יִפּולא הלא הָזִמ ףּולַא הָמש ףולא חַרָז ףולא
 וָשָע תָשַא הָמְביִלֲהָא יִנָּב הָלֶאְוי :ושַע תָשִא תַמְׂשָב יִנָּב הָלֶא
 הָנֲע-תַּבי הַמְבילֲהֲא רפולא הָלֶא חַרָק ףולא םָלע ףולא שועי ףּולא

 ס = יא אוקי םֶהיִפּולא הלאו ושי הֶלאיַי :רׂשֲע תָשא
 :הָנעג ןָעְבַצְו לָבושו ןטול ץֶרָאָה "יֵבְׁשְי ירחה ריִעָשיִנְב יהלי
 :םדֶא ץֶרָאְּב ריעש יב יִרחַה יפּולא הָלֶא שידו רֶצֲאָו ןשי
 לבוש יב הֲָּאְו :עֶנְמּת ןמול תוחאו םָמיהָנ ירח ןָמולינְב וה
 הנעְו "הֶיאְו ןועְבצִהיִנְב הלאו :םֶגֹואְו 'וֶפָש לָביִעְו תַחַנמּו לע
 ובצל םיִרמִחְהתֶא ותעְרּב רְָדּמַּב יְמָיַה"תֶא אַצְמ רֶׁשֲא הָנֲע אה
 ףןשיד יִנָּב הָלֶאְו< :הָנעתַּב הַמְביֵלֲהֲאְו ןשד הָנעדיִנְב הָלֲאְופ :ֹויָבֲא
 :"ןקעו ןועזו הלב רַצֲאדיִנְּב .הָלֲאלז :ןֶרְכּו ןרתיו ֵבְׁשֲאו "מח
 ףולא טול ףּוָלַא ירחה יפּולא הלא :ןראו ץוע ןָשידדינְב הָלֶא5
 ןשיד ףולא רַצֲא ףּולַא ן שד ולא :הָנע ףולא ןועְבַצ ףֹולַא לבוש
 פ :ריעש ץֶרֲאַּב םָהיפְלא ירחה יִפּולא הלא

 יִנָבְל ךְלָמְדְלִמ יִנָפְל םוָרֲא ץֶרֶאְּב ּוכְלַמ רֶׁשֲא םיִכָלַמַה הָלֲאו

 תמו: :הָבָהְִ וריע םשו רעְְְּּב עלּב םוָאַּב למרי :לֶאָרׂשִי
 מו .בָבוי תמו :הָרָצְּבִמ חַרֶזְָּב בֶבּוי ותחת מיו עלָּב
 דדה ויתְחַּת ךלֶמיו םֵׁשֲח תָמָיו :יִנָמיִּתַה ץֶרָאמ םֵׁשֲח ויְתְחַּת
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 4 | תישארב 36,36-- 3

 תַמָּיַ :'תיִוע ורע םֵׁשְו בָאֹומ הָדְׂשִּב ןָיִדמְדתֶא הָּכַמַה ידדְּבְְּב
 ויָתְחַּת ְךְלֶמִיו הָלְמַש תמי :הקרשממ הָלְמׂש ויָתְחַּת ַּלְמיִו דָדֲה
 ךןֶּב ןֵנְח לעב ויְתְחַּת ּךָלְמיַו לאש תָמיַו* ורֵהָּנַה תֹוכֹחְרַמ לּוָאָש
 וריע םשו ירדה ֹויָתִחת ְּךָלֶמִנ רֹּבְכעְדְּב ןֶגְח לַעְב תָמיַופ :רוָּבְכע
 :בָהְז יִמ 'תַּב דֵרָמַמתַּב לֶאְבַטיִהְמ ֹוָתְׁשֲא םֵׁשְו עפ
 ףּולַא םֵתֹמְׁשִּב םָתֹמְקְמַל םתֹחַּפְׁשִמַל ּוָשע יפולא תומש הָלֲאֹצפ <
 :ןֶניִּפ ףולא הָלֲא ףּולא הַמְבילֲהַא ףּולַאיי :תַתיףְלַא הֹולֲע ףולֲא ענַמת
 והָּלֲא "םֶריִע ףולא ילָאידְנִמ ףּולאיי :רָצְּבִמ ולא ןמיּת ףולא זנק ולא
 פ ;םוא יבא ושע אּוה" םֶתָּזִחַא ץֶרָאְּב 'םֶתְבָשְמְל םּודָא יִפּולַא

 תֹודלּת והָלָא* :ןעְנּכ ץֶרָאְּב ויֵבֲא יִרּוגמ ץֶרָאְּב בקֶעְי בֶׁשיוי 87 =
 אּוהְו ןאצּב ויָחֶאדתֶא הער הָיָה הָנָש הָרְשָעְעבשְךִּב ףסוי בקעי
 םֶתָבִּדתֶא ףסוי אבינ ויָבִא יש הָפְלְ יַנְּב-תֶאְו הָהְלְב יֵנְּב"תָא רט
 םינָקז"ָביְּכ בלב ףסוידתֶא בָהֶא לאש :םֶהיִבֲאלָא הָעְר
 טָהיִבַא בהֶא ותא"יכ ויֵמָא ּואְרִיִנ+ :םיִסּפ תֶנְתָּכ ול הָשַעְו ול אה
 ףסוי טלי :םלָשל - לָכִי אלו ותא אָנִי יויָתָאַלּכַמ
 אנּועְמש םהיִלַא רמו 5 :"ותא אְָגָש דוע ופסויוי ריַחֶאל דגי םולח
 ךותְּב םיִמְלַ םיִמְלַאַמ ּונְחֿנַא הָּגַהְוז :יִּתְמְלַ רשא הָּזַה םילֲחַה
 םֶכיִתַמְלַא הָניִּבְסִת הָגַהְו הָבָצִנסִנו יתָמְל הָמָק הֵּנַהְו הָדָשַה
 -םָא ונילע למת למה ויַחֶא ול ורמי :יִתמְלַאל ןיוחתשתו
 :ויָרְבִה לעו ויתמלַח-לע ותא אָנֶש לוע ּופסויו ּונָּב לׁשְמת לוׁשָמ

 יִתְמַלְח הָגַה רֶמאיו ויָחֲאְל ותא רפסיו רחא םָלֲח רוע םֶלֲחיַו
 :יל םיוחפשמ םיִבָכוַּכ רָשָע דחַאְו ַחריַהְו שָמָשַה הָּגַהְו דוע םולח
 םולחה המ ל רָמאּיו ויבָא וְ"רעֶ ריאל יִבָאדלֶא רפְסִיַויפ

 יי ּורָבְּדַהזתֶא .רמְׁש יאָ ויַחֶא ובד ראָנקיוי* :הָצְרא
 ףסוידלָא לָאְרשי רַמאיַו :םֶבָשְב םֵהיִבֲא ןאָצתֶא תֹוֲעְרְל ויָחֶא
 :יִנָגַה ול רָמאיַו םָהיֵלֲא ךחלשָאו הכל םַכְׁשִּב םיִעֹר ְךיתַא אולה
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 יִנָבְׁשֲהַו ןאצה םוָלְׁש-תֶאְו ךיחא םולָשתֶא הָאְר אָניְִּל ול רמו
 הָּנִהְו שיא ּוהָאָצְמִוי :הָמָבְׁש אביו ןורְבָח קֶמֲעַמ ֹוהֲחָלְׁשִיו רב
 יָחַא-תֶא רָמאּיו5( :שְקבְּת"המ רַמאָל שיִאָה ּוהָלָאְׁשו הָדָשּב העת
 ועְסנ ׁשיִאָה רֶמאוז :םיער םה הָפיִא יל אָּנ"הָדיְגַה ׁשקבְמ יִכְנָא
 םֵאָצְמַינ ויָחֶא רֵחַא ףסוי ְּךֶליַו הָנְיָתֹּד הָכְלִג םיִרְמֶא יִּתְעַמַׁש יִּכ הֶּזִמ
 ותא לכת םמילֲא ברקי םֶרָפְבּו קֶחְרִמ ותא ּואְרִיַני* :ןָתְּב
 :אָּב הֶזְלַה תוָמֹלֲחַה לעב הָּגַה ויְחֶאְדְלֶא שיא ורמאינפ :ּותיִמַהְל
 הֵעְר הָּיַח ּונְרַמִאְו תורּבַה דָחאְּב והכל ּוהָגרַהְנְו וכל הָתַעו>
 םֶדָימ הלו ןבואר עַמשיריי :ויָתֹמְלֲח ּויָהידהְמ האְרנְו ּוהָתַלְַא
 דּוכּפָשָּת לא ןְבּואָר ו םֶהְל רָמאינ== :שָפַנ ּונָּכַנ אל רֶמאֹֹ
 ןעמל ובחָלְׁשִּת-לַא דָיְו רַּבְדִמַּב רֶׁשֲא הָּנַה רוָּבַהד לא ותא ּוכיִלָשַה

 ויִחֶא"לֶא ףסוי אָּבְירְָשַאּכ יה: :ויבָאֶא וָבישַהל םדימ ותא ליה
 :וילע רֶׁשֲא םיַפַּפַה תֶנְתַּכתֶא רותְנֶּתְּכדתֶא" ףסוידתֶא ּוטיִשְפיו
 ּבָשּיי5 | םֶָמ וּב ןיא קר רּוְּבַהְו הָרְּבַה ותא ּוכְלָשיַו ּוהָחְקיו
 הֵאְּב םיִלאָעְמָשְי תַחְרֶא ּהֵּנַהְו ואְרִיַו םֶהיִניִע אשי םֶחָלְלָכָאְל
 :הָמְָרְצִמ דיִרוהל םיִבְלּוה טל יָרצּו תאכְנ םיִּאָשְנ "םֶהיִלַמְּ רעלָגִמ
 -תֶא ּוניֵסָכְו ּוניִחָאדתֶא נרֲהנ יִּכ עצָב"המ ויַחֶאדלֶא הָדּוהְי רַמאּיופ
 ּונְרָשְב ּוניִחֲאיִּ וב"יָהְּת-לַא ףנדיו םיִלאָעְמְשיל ּוְרּכִמְנְו 5 ומ
 ולעיו ל ּוכְׁשִמּו םירֲחְס םיִניִדִמ םיִׁשְנֲא לרֶבַעיַויי :ויָחֶא ּועָמְשיַו אּוה
 ףֶסָּכ םיִרְׂשְעְּב םיִלאָעְמְׁשִיל ףסוי-תֶא וָרָּכִמַַו רֹוּבַהְִמ ףסוי-תֶא

 ףסוידןיא הּגַהְו רּוּבהלֶא ןכואר בׁשֵו=פ :הָמָרְִמ ףסוידתא ואיי
 ינָאְג ּונָגיֵא דליה רמאיִ ויָחֶאְלֶא בָׁשְיפ יויָדְנּברתֶא ערקו רבב
 םיִזע ריִעָש ּוטֲחְׁשיו ףָכֹוי תֶנְתְכתֶא ּוחְקו | :אָביֵנֲא הָנֲא
 "לֶא ּואיִביַו םיפפה תָנָתְּכתֶא ּוחָלַשְיְו* דב תֶנָתְּכַהתֶא ְִּּבְטיַ
 :אל"םַא אוָה ָךְנּב תָנְתְכַה אָּנרּכַה ּונאָצְמ תאֶז ּורְמאנ םֶהיֵבֲ
 :ףסוי ףרט ףֶרֶט ּוהְתַלְכַא הָעְר היח ייִנָּב תֶנְתָּכ רָמאיַו הָריכיו
 םיִמָי דנָּבִדלַע לֵּבַאְתיַו ויְגְתָמְּב קש םָשיו ויָתְלָמְש בקע ערקו
 רַמאֹיַ םָחְנְתַהְל ןאמיו ומחנל ויתנְּב-לֶכו ובל יףמקיר35 :םיִּבַר
 ותא ֹוְָכָמ םיִנָרְמַהְו יבא ּותֹא בי הָלֲאְׁש לֵבָא יִנְּבלֶא דָרָאדיִּ
 פ :םיִחְּבַטַה רש הערפ סיִרְס רפיִמּופל םיִרְצְמִלֶא
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 54 תישארב 23—38,1

 שיִא-דַע טו ויָחֶא תֶאַמ הָדּוהְי דָרָּיַו אוהַה תָעְּב יִהְיַוי 8
 עּוש ומְשּו יִנָעְְּכ שיִא-תַּב הָדּוהְי םָׁש-אָרַו :הָריִח ֹומְׁשּו יִמָלְדַע
 רַהּתוי :רע מָשתֶא אקו ןְּב דֶלָּתַו רַהָּתו :ָהיֵלֲא אָבּיַו ָהָחְקי
 אָרְקּתַו ןב ךֶכָּתַו רוע הָסָּת :ןְנֹוא ֹומְׁש-תֶא אָרָקִּתו ןֶּב דָלּתַ דע
 הָׁשֲא הָדּוהְי חָקיַופ :ותא ּהָּתְלְּב 'ביִזָכְב יֵהָיָהְו יהָלְׁש ֹומְׁשתֶא
 הָוהְי יִניֵעְּב עֶר הָדּוהְי רֹוכְּב רע יִהיול :רַמּת ּהמְשּ וכְּב רַעָ
 התא םּבִיְו ְךיחָא תְׁשֲא-לָא אָּב נואל; הָדּוהְי רמו :הוהְי יהֲתְמ
 -םִא הָיָהְו עַרְּנַה הָיְהִי ול אל יִכ ןָנוא עדי חאל עַרָז םֶקָהְ
 עֶריוּוס :ויָחֲאל ערוות יּתְלְבְ הָצְרַא תַחְׁשְו ֹויָחָא תֵׁשֲא-לָא אָּב
 ותל רָמְתַל ה הָדּוהְי רָמֲאיוי :ותאדםנ תָמָיַו הָשָע רֶׁשֲא הָוהְי יִניִעְּב
 -םּג תּומיִּפ רַמָא יִּכ יִנְב הלָש ני-רע ךיִבָאדתיב הנמל יבש
 וברי? :ָהיִבָא תיִּב בָשֶּתַו רֶמִּת ּךְלִּתַו ויָחֶאְּכ אּוה
 יזְַג-לַע לַעֿײו הֶדּוהְי םֶחָיו הָדּוהְיתַשֶא ַעּושדתַּב תָמָּתַו םיִמיַה
 הֵּנַה רָמאָל רַמָתְ דגיַוּ :הָתָבִמִּ יִמלְרעֶה ּוהֲעַר הָריִחְו אוה ונאצ
 היִלְעַמ ּהָתּונְמלֲא יִדְנְּב רַסֶּתַו+ :ונאצ דל הָתָנִמִת הלע ְּךיִמָח
 הָתנַמִּת לע רֶׁשֲא יםיניע חַתַפְּב בֵׁשָּתַ העת ףיעֶצַּב יסָבתַו
 הָדּוהְי ָהָאְרִי5 :הָׁשֲאַל ול הָנּתַנ-אל אוהְו הָלָש לֵדְנִיַּכ הָתֵאָר יִּכ
 מאיו הלא היא טופ : יִהיִנְּפ הָתְסַכ יִּכ הנוזל ָהְבשְחיו
 יָל- ןָתְתִדהַמ רַמאּתַו אוָה ותְלַכ יִכ עד אל יִּכ יל אוְבָא אָּנהָבֲה

 רֶמאתו ןאָצהְמ םיִעיְּנ חלשא יכנָא רֶמאֹּניז :יֶלֲא אֹבָת כ
 לתא רשא ןובְרעָה הָמ רֶמאיויי :ִָחְלש דע ןֹובְרע ךתתדםא
 רַהְּתַו ָהיֶלֲא אָבִיַו ּהָל"וִתיַו ְדָיַּב רשַא ּךטִמּו ךָליִתַפּו ףְמַתח רָמאּתו
 :הָתּונְמְלַא יְֵנַּבׁשֹבְלְּתַו היָלֲעַמ ּהַפיֵעְצ רַסָּתַ לתו םקתויפ :ול
 ןֹובְרעֶה תַחְקל ימָלְרעֶה ּוהעְר דַיְּב םיִּזעָה יֵדְּנהתֶא הדוהי הלר
 הִיַא רמאל "ּהָמְקִמ יִשָנַאדתֶא לָאָשיַיי :ּהֶאַצִמ אלו הָׁשֲאָה דָיַמ
 :הָׁשדְק הָזְב הָתָהיאְל ּורמאיו ְךֶרָּבַה"לַע "םיניעב 'אוָה הֵׁשֵדְּקַה

 ּורְמָא םוקֶּמַה יׁשְנַא םַנְו ָהיֶתאָצְמ אָל רַמאָּיַו הָדּוהְילֶא בָשְּיַי
 זּובָל הָיְהְנ ןַּפ הָלְחְקִּת הָדּוהְי רֶמאַו* :הָשְדְק הָזְב הָתְיָהדאְל
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 ׁשלְׁשִמָּכ ויהיו :ּהָתאָצְמ אָל הָּתַאְו הֶּזַה יִדְנַה יִּתְתַלַׁש הָּנַה
 הָרָה הֵּנַה םֶגו תל רַמְּת הָתְנָז רמאל הבּוהיל דניו םיִשדַח
 הָחְלְש איהְ תאָצּומ אוָה5 :ףִרָשַתְו ק ָהּואיִצֹוה הָדּוהְי רָמִאיִו םינּונזל
 אָנירְּכַה רָמאּתַו הָרָה יִכְנָא ול הָלֲא-רׁשַא ישאל רמאל הימָחלֶא
 רמאיִו הֶדּוהְי רבי :הָלֶאָה הָטַמַהְו 'םיִליִתְּפַהְו תָמֲתֹחַהי ימל

 :הָתְעַדְל רָע ףסי"אלו יָנְב הלשל ָהיּתַתְנִאל ןּלעייִכ ינַמִמ הְָָ
 דָיְְַתַיַנ הָתְְלְב יקי :הָנָטְבְּב םיִמּואָת הָּגִהְו הָתְדל תעְּב יָה,
 ויָהְינפ :הָנְׂשאָר אָצְו הָז רמאל יִנָש ודי"לֲע רשקתנ תֶדָלִיִמַה חקתו
 'אָרְקי ץרפ ךילע ְתְצַרְפ-המ רָמאתַו ויִחֶא אָצָי הָּגַהְו ודי יביִׁשַמְּכ
 וָמְׁש ארקינ יִנָשַה ודע רֶׁשֲא ויֵחֲא אָצָי רחאו= :ץֶרָּפ מש
 ה

 רש הֹעְרַּפ סיִרְס רפיִטוּפ ּוהָנקִיַו הָמיָרצִמ דרּוה ףסויוי 9

 יהו והָּמָׁש ּוהָדְרֹוְה רֶׁשֲא םיִלֹאֲעָמְׁשִיַה דּימ יִרְצִמ ׁשיִא םיִחְּבַטַה
 אָרְיַי :יִרְצַמַה ויָנדֲא תיִבְּב יהיו חיִלְצַמ שיִא יהיו ףסוידתא הָוהְ
 :ודָיְּב חיִלְצַמ הָוהְי הָשע אּוָה"רָׁשֲא לכְ ּוָתִא הָוהְי יִּכ ויָנֲא
 ול"ׁשִילָכְו ותיּבלע ּוהָדקְפִיַו ותא תֶרָשִיִו ויָניעְּב ןח ףסוי אָצִמיו
 ול-שי רֶׁשֲא-לְּכ לעֶו ּותיִבְּב ותא דיִקְפַה ֹואַמ יהו5 ורָיְּב ןַתְג

 לֶכְּב הָוהְי תכְרְּב יו ףסוי ילְנּב יָרְִַה תיבת הָוהְי רָב
 עַרְיאָלְו ףסוי ךֶיְּב ּולדרָשָאדלְּכ בזעיו :הָדׂשבּו תיָּבּב ושי רֶׁשֲא
 רַאְתִדהַּפִי ףסוי יָהִיַו לכוא אֹּוָהרַׁשֲא םֶחָּלַהםִא יִּכ הָמּואְמ ותֶא
 -תֶׁשֲא אֵׂשּתַ הָלֲאָה םיִרָבְּדַה רחַא יהיוז  פ  :הָאְרִמ הפו
 רָמאיווְוַאָמִי :יִמַע הָבְכְש רָמאַּתֹו ףָסֹולֲא ָהיֶניעְדתֶא וינדא
 וֶלדַשְירָשַא לָכְו תִיָּבַּבהַמ יֶּתַא עדיאל ינדַא ןה ויָנדַא תָשָאדלֶא
 הָמּואַמ יִּנִמִמ ּךָשחדאלְו יִנָמִמ הָּזַה תִיְּבַּב לוד ּונָניֵאפ :יִדיְּב ןַתָנ
 תאּזַה ּהָלְֹגַה הָעְרֶה הָשַעֶא ךיאו וּתְשאִתַא רשֶאּב ךתואדמא יִּ
 עמֶשדאלו םוי וםֹוי -ףסוידלא הָרְּבַדְּכ ימיו :םיהלאל יִתאַטָחְו
 הָתְיַּבַה אְבִיַו הֶזַה םִקַהְּכ יהי :ּהָמַע תֹנְהְל הלא בּכְׁשְל היֵלֲא
 והְׂשּפְתתַנײ :תִיָּבַּב םָש תִיְּבַה יׁשְנַאמ שיא ןיִאו וּתְכאלמ תושעל
 :הָצּוחַה אציו סֶנָיַו ּהדָיְּב לדנְּב בָזעַיו יִמַע הָבָכְש רמאל וָדְנְבְּב

cf 18 | 20 1שיא | < צא ליִתָּפַהְו םֶתחַה  ah241 תשלשמכ | 25 1  
 ֹוביֵשֲתַּכ se 1 ביִשָה ֹומָּכ cf 19,15( | ? 35 x65( ארקתו | 30 61 29" |.

cf 6 >ותיבב המואמ  Cp 39, 4 ins 6 3MSS xx )6369?( WN cfs | 8 ux 
om NY'\.30 ותיבב || 12 5155  etiam6;  



 56 תישארב 40,11—39,13

 יֵׁשְנאְל ארקתו + :הָצּוחַה ני ּהָדְּב ודְנּב בָזְעְיִּכ ָּתֹואְרַּכ יִהְיוּ
 אָּב ּונָּב קָחָצְל יִרְבַע שיא ּונל איִבַה ּואָר רמאל םֶהָל רָמאָּתַו ּהָתיֵב
 ילוק יִתְמיִרַהדיִּכ ועָמְשְכ יָה לוד לוקְּב אָרְקֶאְו יֵמֲע בָּבשל ולא
 ּהָלְצִא וְדְנַּב חנתַו< :הָצּוחַה 'אָצִיַו סנו ילְצָא ל te בנעיו אָרְקֶאְו
 אָּב רֹמֹאַל הָלֶאָה םיִרָבְּדַּכ ולא רבַדְתַויז :ותיִּבלֶא יָנֲֹא אוָּבְ"דע
 ימירַהּכ ירא :יּב קח ּונָל תאְבַהרֶשָא יָרְבֲעָה דֶבַעָה יִלֶא
 ויָנדַא עְמָשַכ יַהְיַוי :הָצּוחַהיסְניַו ִלְצֶ וָדְנְּב בזעיו אָרָקֲאְו ילוק

 יל הָשָע הָלֶאְה םיִרָבְּדּכ רמאל ֹוְלֲא הָרבִּד רֶׁשֲא ותא יִרְבּהתֶא
 רַהֹּפַה תיֵּב"לֲא ּוהנְתִיַנ ותא ףסוי ינדֶא חקיו וָּפַא רחיו בע

 יַהְיַו* :רַהְּפה תיִבְּב םָׁשיהְיַו םיִרּוסַא ּךֶלִמַה יֵרֹוסֲא-רַׁשֲא םוקָמ
 :רַהְּפַה-תיִּב רָש 'יְגיִעְּב ֹונַח ןּתיו דָסָח ויִלַא טו ףסוידתַא הָוהְ
 תיֵבְּב רָשֶא םרֹוסֲאָהלְּכ תַא ףסוידדיּב רַהֹפַה-תיַּב רש ןתיו2
 -תיּב רֶׂש יא :השע הָיָה אּוְה םָש םישע רֶׁשֲא-לְּכ תֶאְו רַהָּפַה
 אּוה-רְׁשֲאַו וָּתַא הָנהְי רֶׁשֲאַּב ודָיְּב ּהָמּואָמִ לָּכְתַא הֶאר רַהְפַה

 פ | ּוחיִלְצַמ הָוהְי הָשע
 םיִרְצַמיְדְלִמ הָקְׁשַמ ּוִאְטָח הָלאָה םיִרָבְּרַה רחא יִהְיני 0

 לע ויָסיִרָס יִנָש לע הערפ ףַצקיוי :םיָרָצִמ ּךָלַמְל םָהיֵנְֲאל הָּפאָהְ
 רש תִיִּב רַמָשְמְּב םֶּתִא ןתיוג :םיִפֹואָה רש לַעְו םיִקָשַמַה רש
 רש דקֶפיַו+ :םש רּוסָא ףסוי רֶׁשֲא םוקִמ רַהָּפַה תיִּבדלֶא םיִחָּבִּטַה
 מלחי :רָמׁשַמְּב םיָמָ יהי תא תַרׁשִיו םָּתֲא ףפוידתֶא םיִחְּבַטַה
 הָקְׁשַּמַה ומלח ןורְתַפְּכ שיִא דָחֶא הָליֵלְּב ומלח שיא םַהיִנָש םולח

 אָבִיַו< :רַהָּפַה תיִבְּב םיִרּוסֲא רֶׁשֲא םירָצִמ למל ָשָא הָפאָהְ
 יִסיִרְסתֶא לאְשיַוז :םיִפְעְז םָנַהְו םִתֹא אָריו רֶקְּבַּב ףסוי םָהיֵלֲא
 םיִעָר םֶכיִנָּפ עָּדַמ רֶמאל ויָנרֲאתִיֵּב רֶמְׁשַמְב ֹוּתַא רֶׁשֲא העְרּפ
 םָתַלֲא רַמאּיַו ותא ןיא רָתֹּפּו ּונָמְלַח םולֲח ויָלֵא ּורְמאיוé :םוּיַה
 םיִקְׁשַמַהרׂש רפסינפ :יל אנורְפס םינֹרתְ םיִהלאָל אלה ףסוי
 השל ןָפָגַבּויפ נפל ןפנ הּגִהְו ימולחּב ול רָמאיו ףסויל ומְלֲח"תֶא
 :םיִבְנע ָהיִתלְּבְׁשַא ּוליִשְבַה יהָצְנ הָתְלָע 'תחרפכ אוָהְו םניִרש
 הער סוָּכדלֶא םָתֹא טַחַשֶאְו םיִבָנַעֶהִִתֶא חָּקֲאְו יְִִּב הערפ סוכְויי

cf 12 0A) | cf 2 GMSS) |6 + אציו | 15 * (5) ‘3  roMSS13  
 18 cf 13 (4MSS) | 20 % ירוסַא, 16 0 יִריסַא | 22 . םירוסאה 0 םְרי-
 cf 20 | Cp 40, 31 + רֶמָשְמּב | 8 6 םָנֹרְתָּפ | זס *ןּהָחְרָּפְכ ¢ 6; ג תַמָרְפַמְכ |

 ּהָתְצְנ.  (collect) vel 5הָּצְנ + ] 5
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 תַשלֶש ּוָנֹרתִּפ הָו ףסוי ול רָמאָיַוי> :הָעְרפ ףּכילע סוָּכַהתֶא ןּתֶאָ
 -תֶא העְרפ אשי םיִמָי תַׁשְלְׁשֹודוֲעְּבִג :םֶה םיִמֵי תַׁשְלַׁש םיִגְרָשַה
 ןושארֶה ַּפְׁשַמַּכ ודָיְּב הערפ-סוכ תתנו ךגלע } ךבישהו ךשאר
 -ָתיִׂשֲעְו דל בֵטיֶנ רָשָאַּכ ףִּתַא יִנָּתְרַכְזִא יִכ+ :והקשמ ָתֶנָה רֶׁשֲא
 :הָזַה תיַּבַהְִמ יִנָתאַצוְהְו העְרַפ לֶא יִנְֵרּכְזִהְו רֶסָח יִדְמַע אָּ
 -יִּכ הָמּואַמ יִתיִׂשֲע- אל הפ-םנְו םיִרְבְעַה ץֶראָמ יִּתְבַבִג בֶנְניָכ
 רָמאיַו רֶתּפ בוט יִּכ םיִפֹאָה-רׂש ארי :רוְּבַּב יִתֹא ּומש
 לָסְבּויז :יׁשאר- לע ירח ילס השלׁש הָּגַהְו יַמּולֲחַּב יִנֲא-ְףַא ףסוידלא
 לָפַהְהמ םֶתֹא לָכא ףועָהְו הָפֹא השעמ הערפ לכאמ לָּכִמ ןֹויְלֲעָה
 תָשְלָש םיִלָּפַה תָשש ונְרתּפ הז רמאיַו ףסוי עו :ישאר לַעַמ
 ךילעמ ְךֶׁשאְר"תֶא הַעְרַפ אָשִי םיִמָי תַׁשְלַׁשודועְּבפ :םֵה םיַמ
 םויּבו יִהינ>פ :ָּךיִלָעִמ ָּךרׂשְּב"תֶא ףוָעָה לכָאו ץע- -לע ָךְתֹוָא הָלָתְו

JT T 

 -תֶא אשיו ויָדָבע-לֶכְל הָּתָשִמ שעיו העְרַפתֶא תֶדָלֶה םוַי יִשיִלָשַה
 בָשיַוי* :ויָדָבע ּךותְּב םיִפאָה רש ׁשאָר"תֶאְו םיִקׁשמַה רשושאר

 -רש תֶאְיי :הָעְרּפ ףּ"לע סבה תו והקשמדלע םיקָשמה רֶשתָא
 "תֶא םיִתְׁשִּמַה-רׂש רכָזאְלְו :ףסוי םֶהָל רֶתְּפ רָשָאַּכ הָלָּת םיִפֹאָה
 פ :ּוהַחְּכשיו ףסוי

 :רָאְיַה-לַע דמע הָּנַהְו םלח הָעְרַפּו םיִמָי םִיָתָנְׁש ץֶקִמ ייוי 1
 הָניִעְרִּתַ רֶשִּ תֶאיִרְבּו הָאְרמ תופי תֹורְּפ עבׁש תלע ראיַה"ןמ הּגַהְו
 תועְר רַאְיַהְמ ֹוָהיֵרֲחַא תולע תֹוֹרֲחַא תֹוָרְּפ עבָׁש הָּגַהְוי :ּוחָאְּ

 הָנלכאתו ראיה תפׂש"לע תורפה לא הנר רׁשּב תקל האר
 הָאְרמַה תּכְי תורפה עַבָׁש תֶא רֶׁשְּבַה תָּקֹדְו הֶאְרמַה תֹוֲעָר תּוְּפַה
 םיִלָּבִׁש עַבְׁשוהֵּנַהְו תיִנָש םֶלַחְיַו ןשייו* :העְרּפ ץקיינ תֶאיִרְּבַהְ
 תוקה םיִלבְש עַבָש הָּגַהְו :תבֹמ תֹוֲאיִרְּב דָחֶא הָנָקְּב תולע
 תֶא תוקּדַה םיִלָּבָשַה הָנָעַלְבִתַוז :ןֵהיִרֲחַא תוחמצ םידק תָפּורְשּו
 יהיו :םוָלֲח הָּגַהְו הֵׂעְרַּפ ץקיינ תואְלִמַהְו תֹוִאיִרְּבַה םיִלָּבָשַה עבש
 לָּכתֶאְ םִיַרְצִמ יִמָטְרַחלָּכתֶא אַרקיו חלש וחּור םַעַּפַּתַו רקּבב

 :הָלרפל 'םָתֹוא רֶתוּפיִאו לָאז םָהָל הָעְרּפ רֿסִו ָהימְכֲ
 :םויה ריֵּכְזמ יִנֲא יֵאָטֲח-תֶא רמאל העְרפדתֶא םיִקָשַמַה רש רֵּבַריופ
 יתא םיִחְּבַטַה רש תיִּב ירָמְשַמְּב ייתא ןתיו ויֵדְבע"לע ףצק העְרפיפ
 << 14 1 ft א | 19 01 6 258 מ Cp41,3.4 6 pauc MSS| (gloss) אג תוקרו
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 ׁשיִא אּוהְו יִנֲא דָחֶא הֶלִיִלְּב םוָלֲח הָמְלַחנֹניי :םיִפֹאָה רש תֵאְו
 םיחְּבַטַה "רָשל דָבַע .יִרְבַע רענ ּונּתֶא םָשְוי :ּונמְלִח ומלח ןוָרְתּפּכ

 יהי :רָתפ ומלֲחּכ שיא ּוניָתֹמְלֲח"תֶא ּונָלירְתפנ ּול"רפסג
 :הָלִת ותא יִּנָּכילַעיביִשָה יִתא הָיָה ןֶּכ ּונָלירַתַּפ רָשָאּכ
 ףלחיו יהלגוו רוְּבַהְְוִמ "ּוהָציִריַו ףסוידתַא .אָרְקיַ הערפ חלש
 יִּתַמֹלֲח םולח ףסוידלַא הערפ רֶמאּוי5 0 אָבִיו ויתלְמְש
 :ותא תפל םולח עַמְׁשּת רמאל ביל יּתְעַמְׁש יֹנַאַו ותא ןיא רַתֹפּו
 :הָעַרּפ םולָשתֶא יהנִעַי םיהלָא יָרֲעְלְּבי רמאָל העְרַפ-תֶא ףסוי ןעלרו5
 הָּגַהְויא :רָאְיַה תפשדלע דַמֹע יִנְנה ימלַחּב ףסוי"לֶא הֵעְרּפ רבדיַוי
 הָניֵעְרּת רַאּת תַפיִ רֶׁשָ תֹואיִרְּב תורָּפ עבש תולע ראָיַהןמ
 תֹועְרְו תולד ןֶהיִרֲחַא תולע תורחַא תֹוָרּפ עבש הָּגַהְויי :ּוחֲאָּב
 :ערל םיִרַצִמ ץֶרָאלָכְּב הָּנֶהְכ יִתיִאְראְל רֶׁשְּב תָּקרְ דאְמ רַאָּת
 תונשארַה תֹוָרְּפַה עבש תֶא תֹועְרָהְו תֹוְּקַרָה תורָּפַה הנְלכאתַולס

 הָנְבְרקלָא ּואָביִּכ עדונ אָלְו הָנָבְרקלֶא הָנאָבְתַויי :תָאיִרְבה
 עבו הָגהְו יָמלֲחַּב אָראְז < :ץֶקיִאְו הָקִחְּתַּב רֶׁשֲאַּכ ער ןֶהיִאְרִמּו
 םיִלָבִש עבׁש הָּגַהְו :תֹוָבֹטְו תֶאַלְמ דָחֶא הָנְקְּב תֶלע םיִָּבְש
 םיִלָּבְשַה ןְעלְבּתנ* :יםָהיֵרֲחַא תּוחְמְצ םיִדָק 'תֹופְדׁש תוקד יתומָנִ
 דיִגִמ ןיִאְו םיִמטְרחַהְלֶא רמאָו תּוְבטַה םיִלָּבִשַה עַבְש תֶא תֶקִַּה
 רשא תֶא אֹּוָה דָחֶא הערַּפ םיִלֲח הֹעְרַּפ-לֶא ףסוי רמי :יִל

 הָּנַה םיִנָש עַבָש תבטה תֶרָּפ עבָש* :הָעְרַפְל דיִגַה הָשע םיִהלֶאָה
 עבָשְו :אּוה דָחֶא םוֶלח הָּנִה םיִנָש עבש תבטה םיִלָבשה עבָשו
 עַבָשו הָּנַה םיִנָש עבש ןֵהירֲחַא תֶלֹעֶה תעְרָהְו תקרה תורפה
 אּוה= :בַעְר יִנָש עַבָש ּויָהָי םיִדָּקַה יתופרש *תוקרה ילבש
 -תֶא הָאְרֶה השע םיָהלֲאָה רשא הֶעְרַּפלֶא יִּתְרַּבִד רֶׁשֲא רֶבְַּה

 :םָרְצִמ ץֶרָא"לֶכְּב לדג עָבָש תִאְּב םיִנָש עבש הגַהי :הָעְ
 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב עָבָשהלָּכ חכשנו ןהירחא בער גש עבָׁש ּומְקְויי
 בַעְרָה ינְפִמ ץֶרָאְּב עָבָשַה עַבּויאָלְוי ְץֵרָאָה-תֶא בֵעָרָה הלכו
 הֵעְרַּפ-לֶא םולחה תֹיְנָׁשַה לעְו* :דאְמ אּוָה דָבְָכדיִּכ ןְכייַרֲחַא אּוהַה
 ושל םיָהלֲאָה רֶהַמְמּו םיִהלֲאָה םַעָמ רְבָּדַה ןוָכְנדיִּכ םימעפ
 55 >9(6) | 13 ins 1 הערפ | 14 * 69 והאיִצזיַו | ] 1 חַלָּגַַ | 16 6 (eט

  || 22 ins frt (cf 6Sתוקדו  | 19 ca 401155הָנָעַי אל ,לֶא יִדֲעלְּב = - 2
et v 5) תיִנָש ןְׁשיִאו | 23 * >63% |? 1 6 134155 . 'ךָש | > ca 451155 xu 
 ) | * cf 23 )31155תוְקּדַה  cf 27 | 27 * 1 c 9ןֶה--| 26 1 6 6 תֹרָּפַה 6
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 :םִָרְצִמ ץֶרָא-לע ּוהָתישיְו םֶכְחְו ןֹובְנ ׁשיִא הֹעְרַפ אָרָי ּהָּתַעְו
 םִיֹצִמ ץֶרָא-תֶא "שָמחְו ץֶרָאָה-לַע םיִדְקְפ דָקפִיְו העְרפ 'הָשעְי*
 תֶאְּבַה תובטה םיָנְׁשַה לֶכאילָּכתֶא ּוצְבקְוי :עֶבָׂשַה גש עַבָשְּב
 הָיָהְוé ּרֲמְׁשְו םיִרָעָּב לָּכָא"הָעְרפדַי תחָּת רֶבדּורְּבְְִו הָלֲאָה
 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב ןֵטְהְּת רשֶא בֶעָרָה יש עַבׁשְל ץֶרֶאְל ןודקפל לָכֲאָה
 יִניִעְבּו הָעְרַפ יִניִעְּב רַבָּרַה בטיול :בֲעַרְּב ץֶרֲאָה תרָּכִת"אלו

 חור רֵׁשֲא שיא הזכ אָצְמנַה וָדבֲע-לֶא הָעְרּפ ראי :יָרְבעלְּכ
 ְךְתוֶא םיָהְלֲא עיֶדּוה יֵרֲחַא ףסוידלָא הֹעְרַפ רֶמאָיַפ ּוְּב םיָהלֲא
 יפלו יִתיִּב"לַע הָיִהּת הָּתַא= ְֹומְּכ םֶכֲחְו ןובְנְיִא תאָז"לָּכ"תֶא
 ףָתּו-לֲא הָעְרּפ רֶָמאָיַויי :ָמִמ לּדְנֲא אָּפַּכַה קְר יָמעלְּכ קָשי
 ֹוּתְעַּבַט"תֶא הָעְרפ רסיו* :םִיָרְצִמ ץֶרָא"לְּכ לע תא יִּתְתָנ הֵאְר
 דָבָר םָׁש ששב ותא ׁשֵּבְלַו ףסוי דידלע ּהָתֹא תי ודי לַעַמ

 7 הער רמי :םירצִמ ers לע ותא ןותנו רבא ויל

 ץֶרֲאלכּב ולְנר"תֶאְו תא שיִא םילו"אל יעלו הער יא ףסוי
 תֹנְסֶא-תֶא ֹוָל"ְוָתיַו חַגְעַּפ תַנֶּפַצ ףסויםש הערפ ארק :םִיָרְצַמ
 :יםִיָרְצַמ ץֶרָא-לע ףסוי אציוי הָׁשֲאְל ןִא ןהכ עפ יִטֹו"תַּב
 אציו םִיָרְצַמיִִּלִמ הָעְרּפ יִנָּפְל ודְמַעְּב הָנַׁש םיִשלָשּב סויר
 עבׁשְּב ץֶרֶאַה שַעְּתַוי :םִיָרְצִמ ץֶרָאלְכְּב רבעיו הערפ ינְפְלִמ ףסוי

 רשא םיֹנׁשי עבׁשלְכאלְכיתֶא ץפקיוי* :םיִצְמקל עַבְׂשַה יש
 ָהיָתֹביִבְס רֶׁשֲא ריֵעָה"הַדְׂש לֶכֲא םיִרָעּב לָכֲאןָּתַינ םיִרָצִמ ץֶרָאְּב ויה
 לְדֲחייִּכ דע דֶאְמ הָּבְרַה םָיַה לֹוָחְּכ רָב ףסוי רבי :ָּכֹותְּב ןָתְנ
 תָנָׁש אֹובָּת םֶרָטְּב םיִנָב גש דלי ףָויִלו<י :רְָּסִמ ןיִאיִּכ רַּפְסִל
 ףסוי ארקיני' :ןוא ןהכ עֶרָפ יִמּופ"תַּב תֹנְסֲא ול"הָדלי רֶׁשֲא בָעְרַ
 תִיב"לְּכ תֶאְר יִלְמַעְדלְּכ-תֶא םיִהלֲא יִנָשנְיִכ הָשַנִמ רֹכְּבַה םֵׁשיתֶא
 ץֶרָאְּב םיִהלֲא יֵנְרְפִהיְכ םִיָרְפֲא אְָרְק יִנשה םש תֶאְו<י :יָבֲא
 :םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב הָיָה רֶׁשֲא עַבְׂשַה יֵגְׁש עבָׁש הָנִלְבִתַג  :ָנָע
 בְעֶר יֵהְינ ףסוי רֶמא רֶׁשֲאַּכ אוב בֶעָרָה גש עבָש הָניִלֲחְתַי
 34 * w(63). שעיו | ל 1 ₪ 6 6 WBN) | 35 ins 1A) cf 48 |4ol ? קשיי

6 tdrokovseroi 5 bשפ. | 42 a. בהז דיבר | 43 3MSS «(6(5 אָרְקיֹו | 
45 7 <6, 1 ft סוידתֶא תֶׁשיַו' (sed cf w 81,6) | 47 6 500070 = ְתֹומ | 

 48 = 1 6 46 cf) 53) עָבָשַה הָיָה רשא םינשַה | 50 6 ּודְלָי (8 דָכי) | 7
 ינשנ | 53 19155 3 ּויָה
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 ץֶרָאלָ בעֶרְּתנפ םָחְל הָיָה יםִיָרְצִמ ץֶרָאלָכְבּו תוצְרֶאָהלָכְּב
 כָל םירצִמ"לְכְל הֵעְרַפ רמי חלל הֵעְרַּפ-לֶא םַעָה קעציו םִיִרְצִמ
 ץֶרָאָה נפ" לָּ לע הָיָה בָעְרָהְו ושעת םכל רָמאידרֶשַא ףסוידלא
 בַעְרִה קזחינ םִיְֹצִמַל ּרֵבְׁשי ףםֶהְּב רֶׁשֲא-לכ- תֶא ףַסֹוי חַּתְפִיו
 קֹזְחיְּכ ףסוידלֶא רֵּבׁשְל הָמֹרְצִמ ּוָּב ץרָאָה- לכ :םִיָרצַמ ץֶרֲאְּב

 ץֶרָאָה לְכְּב בעְָ
 הָמַל ויָנְבַל בקעי רַמאֹנו םִיָרְצַמְּב רֶבׁש-שי יִּכ בקעי אְרַוו 2

 הָמָשּודְר םִָרָצַמְּכ רָבָשישְי יִּכ יִּתְעַמַׁש הגה ירָמאינ* :ּואְרְתִּ
 רֶּבְׁשִל הָרָׂשֲע ףסוי"יחש ּוָרְריַו :תּוְמָנ אָלְו הָיְחְְו יםָׁשַמ ּונָליורְבְׁשְ
 ִּכ ויָחֶאתֶא בקע חָלֶׁשאְל ףסוי יָחֲא ןיִמְיְנְּבתֶאְוי :םִיָרְצִמִמ רָּ
 םיִאְּבַה ךותְּב רֵּבְׁשִל לֵאָרְִׂי יִגְּב ואבו :ןוָסֶא ּונֲאָרְקְִַּפ רמֶא

 אּוה ץֶרָאָה-לַע טיִלשה אּוָה ףסויו< :ןעֶנְּכ ץֶרֲאְּב בֵעָרָה הֶיָהיְ
 :הצְרָא םופא ולדווחְתשיו ףסוי יחֲא אביו ץֶרָאָה םעלָבל ריְַׁשַמַה
 תושָק םָּתַא רדיו םֶהיֵלֲא רּכנֲתי םִרְִּיו וָחָא-תֶא ףסוי אָרְיַוז
 :לָכֲארָּבְׁשִל ןעֶנְּכ ץֶרָאַמ ּורָמאיַו םֶתַאָּב ןִיַאַמ םֵהָלֲא רַמאי
 תֹומלֲחַה תַא ףסוי רְּזיופ :ּוהַרַּכַה אל םָהְו ויָחֶאדתֶא ףסוי ריו
 תורעדתֶא תֹואְרַל םָּתַא םיִלָגַרִמ םָהְלא רָמאיַו םֶהְל םֶלָח רֶׁשֲא
 :לְכֲארַבְׁשל ואב ךיִדָבַעַ יָנֹדֲא אל וילֲא ּוָרְמאינ :םָתאְּב ץֶרֶאָה
 :םיִלגַרִ ךיֵדְבֲע והאל ּונְחנַא םיִנָּכ ּונָחָנ דָחֶאדשיִא יֵנְּב ּונְלְּכיי
 םִיִנְׁש ּורָמאיַו :תוארל םֶתאָּב ץֶרֶאָה תַוְרָעְיִּכ אל םֵהְלֵא רמי

 פה הגה ןעֶנּכ ץֶרְָּ ידָחֶא שיא יג ּונְחֲא וםיִחַא 'יִדְבַ ָּשָ
 רֶׁשֲאיאּוה ףסוי םֶהָלִא רָמאַויצ :ּונניִא דַחֶאָהְו םויַה ּוניִבָאדתֶא
 -םִא הערפ יֵח ּונָחְּבִּת תאְזְּב5י :םָתא םיִלַָרַמ רמאל םכְלַא יִּתְרַּבּ
 ּדָחֶא םָּכִמ וחלש :הָּנִה ןטקה םֶכיִחֶא אוָבְּבםִא יִּכ הָּזִמ ּואְצִּת

 םֶבְתֶא תַמָאַה .םָכיִרְבד ֹוֲחְָּו ְֹּסָאַה תאו םֶכיִחאתֶא הק
 רָמָשַמדַלֶא םֶתא הָקָאינז :םָּתַא םיִלגִֶמ יִּכ הערפ יח אלמא
 ׂשֲע תאְז יִשיִלְשַה םויַּב ףסוי םֶהְלֶא רָמאיַני* = ּוםיִמָי תָשְלש
 רָסֶאְי דָחֶא םֶביִחֶא םָּתַא םיִנּכְיַא י ארי ינֲא םיִהלֲאָה"תֶא ּויְחְו
 54 63+ אל,1 | 56 * ins 6 > רַב vel 1 (cf 63( רַב תורצֹאדלָּכ | * 1
 רָּבְשיַו cf > | 57 1 6 6 תּוצְרַאָה | Cp 42,1 1 ₪ (cf 64( ורָחֶאְּת | 2 *
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 14 ֹוםs רָבְּדַה cf 4ז,28 | 16 8 'ָה | 9 >> דחאָה. ּ



42,20—38 GENESIS 1 

 -תֶאְו :םָכיֵּתָּב ןוגער רֶבַׁש ּואיֵבָה ּוכְל םָּתַאְו םכְרַמֶשִמ תיִבְּ
 :ןכ-ושעינ ּותּוְמְת אָלְו םֶכיֵרְבְד ּוְנֶמָאְיְו ילֶא ּואיִבָּת ןטקה םֶכיִחַא
 ּוניִאְר רָשַא וניחאדלע ל ונ נא םיִמָשַא לְבֲא ויֵמָא-לָא שיא ומאיר
 הָרְצַה ּוניִלַא הָאַּב ןֶּכְ"לַע ּונְעַמָׁש אלו ניל ֹונְנֲחְתַהְּב ושְפ יתַרָצ
 -לַא רמאָלוםְכילֲ יִּתְרֹמָא אולה רמאל םֶתִא ןֵבּואְר ןעיו>> :תאּזה

 עְָי אָל םַהְויי :שֶרְנ הגה ֹוָמד"מנְו םתְעַמָׁש אְָ דלי ּואְחְ
 בֶשיו ָךְבו םָהיִלַעִמ בס :םֶתְיִּב ץיִלמה יִּכ ףסוי עמש יִּ
 :םֶהיִניִעְל ותא רֶסֶאְיַו ןועָמָשתא םָּתִאמ חָקיַו םֶהָלַא רָּבִדִיַו םֶהְלא
 וקש- לֶא שיא םֶהיֵּפְסַּכ ביֵׁשָהְלּו ּּב ָהיִלּכתֶא יּואְלַמיַו ףסוי וציר 5
 .* םֶרָבְשתֶא ּואָשיִו :ןכ םֶהָל לשעיו דל הדצ םֶהָל תַתְלו
 אוָּפְסַמ תֶתְל ולש- תֶא דַחֶאָה חַּתְפיַו :םֶשַמ וכל םֶהיִרֹמֲח
 דא :וְּתְחַּתְמִא יִּתָּב אּוה הגה ופְסַכתֶא ארו = - ורמחל

es = 

 -- םיקלא הש .תאנהמ רפאל חאל שיא

 תָרקַהלְכ תֶא ול ּודיגינ ןָָּב הָצְרֲא םֶהיִבֲא בֶקַעְדֶא ואב
 יּנְהֹא ןֵתַו תֹוָׁשְק ּונָּתַא ץֶרֶאָה ינדא שיִאָה רֶּבִדיי :רָמאְל םָתֹא
 :םיִלַָרְמ ּוניִיָה אל ּונֲָנֲא םיָנָּכ וָלֲא רֶמאנוי ץֶרָאָה-תֶא םיִלָנרמִ
 םִּיַה ןְטָקַהְו ּנָניֵא דָחֶאָה ּוניָבֲא יֵנְּב םיִחֵאיּונָחִנֲא רֶׂשֲע"םִנְׁשי
 תאזְּב ץֶרָאָה יִנֹדֲא ׁשיִאָה ּוניִלֶא רֶמאַּו :ןַעֶנַּכ ץֵרַאְּב ּוניִבָאדתֶא
 םֶכיֵּתָּב ןובעַר -תֶאְו יתא ּוחיִנַה דַחֶאָה םכיחא םָּתַא םיִנָכ יִּכ עדא

 םיִלְגְרִ אֵל יִּכ הָעְדַאְו ילֶא טקה םֶכיִחַאתֶא ּואיִבָהְו כלו וחְק

 ּרֲחְסִּת ץֶרָאְהתֶאְו םכָל ןֵּתֶא םֶכיַחְאתֶא םָּתַא םיִנכ יִכ םָּתַא
 ואְיו ּוקׂשְּב פְסַּכ"רּורְצ שיִא"הּנַהְו םֶהיִתַש םיִקירְמ םַה יהי
 בֵלְעַי םֶהֵלֲא רָמאָיַו < :ּואָרייו םָהיִבַאו הָּמֵה םֶהיֵּפְסַּכ תֹוָררְצ"תֶא
 ּוחָקִּת ןֵמינְּב"תֶאְו ּונָניִא ןוַעְמִשְו ּוגָניִא ףסוי םָּתלַּכַׁש יִתֹא םֶהיֵבֲא
 יִנָב ןנְׁשזתֶא רמאל ויָבָאלֲא ןֶבּואְר רָמאיַוּיד :הָנְלָכ יָה יֵלֲע
 :ףילא ּונבישא יִנֲאו יודלֲ ותא הָנִּת ךילא ּנַאיִבַא אלא תיִמָּת
 רֶאָשְנ ובל אּוָהְו תַמ ויחַאדיִּכ םֵכמַע יִנְּ דרידאל רָמַאּ 5

 וג יִתְביִשתֶא םָתְרִּהְו ּהָבובְלַת רֶׁשֲא רָב ןוסָא ּוהָאְְּ
 :הָלואְׁש

= prb add || 21 * a. ְרב || * 684 ונילע | 25 * + אָלַמ | 1 
cf 40,3 |6 רֶמָשַמְב  ins c30 | 28 6047? | * 64 אּוה || 30  prb cf 

 32 63 ונחנא םיחא | 33 :תפ 6 6693 רָבָׁש cf 19 | 34 1 6 680 "תֶאְו
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 2 תישארב 21—43,1

 ..:ןי'

 -טעֶמ נז ורבש וב םֶהיִבֲא א רמאיו םִיָרצמִמ ואיִבַה רֶׁשֲא
 דאל רמאל שיאה ּונַּב לַעַה דַעָה רמאל הָדּוהְי ולא רָמאיופ לכ
 ּונָּתֲא ּוניִחְאתֶא לש שיא :םֶכְּתִא םֶכיֵחַא יִּתָלְּב יֹנְפ ּואְרִת
 שיִאָהיִּכ דָרָנ אל חלשמ ְּךְגיִאדםַאְו :לָכֶא ל הָרָבָשִנְ הָדרַג
 לארי רמאלו9 :םֶכִּתִא םֶכיִחַא יִּתְלִּב יִנָפ ואְרְתִאְל רנילַא רמָא
 -לאש לואְׁש ולמאיוז :חָא םכל דועה שיאל דיִנַהְ יל םֵתֹעֵרֲה הָמָל
 -דגנ חַא םֶכָל ׁשיַה יַח םֶכיִבַא דועה רמאל נּתְלומל וגל שיאה

 :םֶכיִחֶאתֶא ּודירוה רמאי יִּכ על עוָרְיַה הָלָאָה םיָרְבּדה יפיע ול
 הָכָלַנְו המק יִּתֶא רַעָגַה הָחְלַׁש ויֿבָא לֵאָרְׂשִילָא הָדּוהְי רמִאיול
 ידיִמ ּונָברֲעֲא יֵכֹנֲאפ :ּונפ"סנ הָּתַא-םנ ּונֲחנַא-םַג תּומָנ אָלְו ּהָיַחְ
 -לָּ ל יִתאַמְחְו יגל ויּתְגַצַהְו ְּךיֶלֵא ויָתֹאיִבֲה אלזא נשק
 :םימעפ הז ּונְבֵׁש הָּתַעדיִּכ ּונָהָמָהַמְתַה אלול יִּכ :םיִמְיַה
 תַרָמּזִמ ּוחָק ישע תאָז אֹופַאו ןּיסַא םָתיִבֲא לֶאְרָשי םָהְלַ רָמאיַווי
 תאכנ שבב טעֶמּו יִרַצ טעֶמ הָחְנִמ ׁשיִאָל ּודיִרֹוהְו םַכיֵלְכִּב ץְרֲאָה
 ףָסַּכַהתֶאְו םכדיב ּוחק הָגְׁשִמ ףָסַבְויי :םיִדקְׁש םיִנָמְּב טלו
 -תֶאְו ג :אּוְה הְָׁשִמ ילּוא םַכְדְיְב ּוביִׁשּת םֶכיִתְחִּתִמַא יַפְּב בשּומה
 םיִמֲחַר םַכָל ןֶּתִ יש לֶאְו4 :שיִאָה- לֶא ובּוש ּומּוקְו וחק םָכיִחַא
 רשאכ ינאו ןיִמָיִנְּבתֶאְו 'רָחֶא םֶכיִחַאתֶא םכל חלשו שיִאָה נפל
 -הֶנָשָמּו תאּזַה הָחְנִמַהדתֶא םיִׁשְנֲאָה ּוָחְקיַויצ :יִּתְלְבש יִתְלְבָש

 נפל ּודמעְיו םִיֹצִמ יו מנ .ְֶיִנּבתֶאְו םֶדִב חל הס
 אְבָה ותיבילע רָשַאְל מאי ןיִמְְנְּביתָאיֿםְּתַא ףסוי איני :ףסוי
 םיִׁשָנֲאָה לכי יִּתַא יִּכ ןֵכָהְו חַבֶמ ַחָבְטּו הָתִיָּבה םיִשָנַאָהְדתֶא
 םיִשָנַאָהדתֶא ׁשיִאָה אביו ףסוי רַמָא רֶׁשֲאַּכ שיִאָה ׂשַעַײוי7 :םִָרָהָצַּב
 -לע ורמאיו ףסוי תיַּב ואביה יִּכ םיִשְנֲאָה ּואְרייַוי :ףסוי הָתיִּ
 לֶלְַּתַהְל םיִאְבּוִמ ּונֲחנֲא הלְחְתַּב ּוניִתֹחְּתְמַאַּב בשה ףְסָּכַה רַב
 ּוׁשְגיוופ ּוניִרֹמֲח-תֶאְו .םיִדבֲעַל ּונָתא תַחְקלְ ּוביִלָע .לָפנְתַהְלּ ניל

 מאי :תיּבַה חתּפ ולא רבו ףסוי תיבילע רֶׁשֲא ׁשיִָהלֶא
 ןלְּמַה-לֶא ּונאָביְּכ יהי :לָכֲא-רָּבְׁשִל הָלִחְּב ּונְדְרָי דָרָי יד יב
 Cp 43,8 3גּונּתִא,| זז 0 תכנ | ז2 Vגזé בָשומה | 13 71155 5 ּובוש\ |
 14 5 cf ad 17,1 | * 26 Tn cf 42,19 | 15 ca 25 ה | 16 64 םתא

 'בדתאו | 18 6 6טאססשדףטסו = לָגַרתהל? 6 אברברתאל = לָּדנתהל.



43,22—44,7 GENESIS 63 

 נַפְסַּכ ֹוּתְחַּתְמִא יִפְּב ׁשיִא-ְףָסָב הֵּגַהְו ּוניִתֹחְּתְמַא-תֶא הָחּתְּפַנ
 לֶבָארָּבׁשִל ּונָדָיְב ונדרוה רחא ףָסָכְו=י ּונֵדיְּב ותא בָׁשַנו ןְלָתְׁשִמְּב
 -לַא םֶכָל םולְׁש רַמאּיו3 :ּוניִתְחְּתְמאְב ּונָּפְסּכ םָשדיִמ ּונָעַדָי אל
 םֶכיִתְחְּתְמַאְּב |ומטמ םֶכָל ןַתְנ םֶכיֿבֲא יהלאו םָיַהְלֶא ּואְריִּת

 ׁשיִאָה אָב = = :ןשְמׁשיתֶא םָהָלֲא אצויו יא אָּב םֶכְּסכ
 אֹופְסִמ ןֵּתיַו םָהיֵלְנַר ָּּצֲחְריו םִי"ותִו ףָּי הָתיְּב םיִשְנאָהתֶא
 ועֲמָׁש יִּכ םִיָרָהֲאּב ףסוי אֹוָּב"רע הָחְנַּמַה-תֶא ניכוי :םֶהיֵרֹמֲחַל
 הָחְנְּמַה-תֶא ֹוָל ּואיְבְיַו הָתיַּבַה ףסוי אֵבְיו :םָחָכ ּולְכאְָו םָשיִּ
 םולָׁשְל םֶהָל לַאְׁשִיו=ז :הָצְרֶא "וֶלּווחְּתְשיַו יהָתיָּבַה םָדְּבירִׁשֲא
 ּורָמאוו= :יִח ונועה םָּתְרִמֲא רֶׁשֲא קה םָכיִבֲא םולָׁשֲה מאי
 ויָניֵע אָׂשיופ :ֲחַתְׁשִיו .ּודְיִו "יח ּונָדוע ּוניֵבֲאְל הבעל םָלָׁש
 רֶׁשֲא ןֹטָּקַה םֶכיֵחַא הָוֲה רָמאיו ומאְרְּב ויחֶא ןיִמְנְנְּב-תֶא ארלו
 ּוָרְמְכְנְיּכ ףסוי רהָמיו :יִנָּב ְךְנֲחַי םיִהלֲא רמאיו יִלֶא םָּתְרַמֲא
 ץחריוי :הָמַש ביו הֶרְדָחַה אביו תוָּכְבַל שקביו ויחֶאדלֶא ויִמְחְר
 םֶהָלְו בל 4 ומיִשְיו :םָחְ .ומיש רָמאָיו קפאתיו אציו ּויִנָּפ

 כבה ונפל בש rs אה הבעות" םֶחָל ירה תא
 אָׂשוצ :ּוהעְרְלָא שיא םיִׁשְנאָה ּוָהָמְתיַו ֹוְְרְעְצּכ ריִעָצהְו ותָרְכְבְּ
 שָמָח םֶלָּכ תֶאְׂשַמִמ ןָמָיְנִּב תַאְׂשִמ בתו םֶהָלַא ייִנָּפ תֶאַמ תאָשמ
 -לַע רֵׁשֲא-תֶא וצוו 4 :ֹומְע ּורֵּכְׁשיו ּותָשיִו תזְדָ
 < תֶאְׂש ןולְכּי רֶׁשֲאַּכ לָכֹא םיִׁשְנֲאֲה תַחְּתְמַא-תֶא אלמ רמאל ֹותיֵּב
 םיׂשָּ ףָסַּכַה עיִבְּג יִעיִבְנדתֶאְו וֹוּתְחַּתְמַא יִפְּב ׁשיִאְףהַסַּכ םיִשְו
 :רָּבּד רֶׁשֲא ףַסֹוי רֶבְרַּכ שעיו רְבׁש ףָסָּכ תֶאְו ןטקה תַחָּתִמַא יִפְּב
 ריִעָהתֶא ּוָאַצִי םָה+ :םֵהיֵרֹמֲחַו הָמַה וחלש םיִׁשְנֲאָהְו רוא רֶקְבַהּ
 םיִׁשְנֲאָה יִרָחֶא ףָדְר םּוק ותיִבלע רֶׁשֲאל רַמָא ףפויו ֹוקיִחְרַה אל
 אולה :הבוט תַחַּת הָעְר םֶּתְמַלָש הָמְל םָהל תְרַמִאְו םּתְגַשַהְ
 :םֶתיִשְעִרַשַא םֶתעַרה וּב שַחַנִ שחנ אּוהְו וב יִנדַא הָּתְׁשִי רֶׁשֲא הו
 הָמָל וילֵא ּורמאיול :הָלֶאָה םיִרְבְּדַה-תֶא םָּתְלַא רדיו םגׂשיופ
 :הֶזִה רַבּדַּכ תושעמ ףילבעל הְליִלֲ הָלֲאָה םיִרָבְַּּכ ירא רֵּבַדְ
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 (cf SU) ףֶסָּכַה עיִבְגהתֶא יל םַּתְבנְג הָמְלְ :



 64 תישארב 31—44,8

 ןעֶגְּכ ץֵרָאמ ְּךֵלֲא ּונָביֵׁשָה ּוניֵתֹחְּתִמ יִפְב ּונאָּבְמ רשא ףָכָּכ ןָה*
 ךידְבעמ וָּתַא אֵצָמִי רֶׁשֲאפ :בָהָז וא הָסָּכ ךינדַא תיִּבמ בנְנִנ יאו
 םֶכיֵרְבְכ הָתְעדמנ רָמאיִוי :םיִדָבֲעַל יָנֹדאַל הֶיָהְנ ּונָחֹנַא-םַנְו תַמָו
 ּורֲהֹמִיַו + :םִיִקְנ ּויְהִּת םָּתַאְו דָבֲע יִלדהְיָהְי ֹוּתֲא אצמי רֶׁשֲא אּוהְָּ
 שחיו :> :וּתְחַּתְמַא שיא וחְתְפִיַו הָצְרֶא ּוִּתְחַּתְמַא-תֶא שיִא ּודָרויו
 :ןמנּב תַחַּתְמַאְּב עיִבָנַה ּאַצֶמיו יהל ןטקכו לחה לוד
 אביו + :הֶריִעָה ּובָשיו ורמַח-לע שיא טמעיו םָתלְמְש ּועְרְקיויצ
 :הָצְרִא ונפל ולפיו םש ּונָדוע אּוהְו ףסוי הָתיִּב ּויָחֶאְו הָדּוהְי
 םֶּתְעַדִי אֹוְלַה םתישע רֶׁשֲא הָּנַה הֶׂשעַמַה- המ ףסוי ם בהל רַמאיו5
 ינדאל רמאנ-הַמ יהָּוהְי רֶמַאו< :יִנָמָּכ רֶׁשֲא שיִא שחנו שַחְנדיִּכ
 םיִדָבע ּונּנַה רָב ןֹוע-תֶא אָצָמ יםיִהלֲאָה קְּרטְצַנ-הַמּו רּבדנ-'המ
 יל הָליִלֲח רמו יז :ְדיְּב עיִבָנַה אָצְמְנִרֶשַא םג ּונחֹנַא-םַג ינדאל
 דַבָע יִלהְיִהְ אָּוָה ּודָיַּב עיַבְנַה אָצְמִנ רָשַא ׁשיִאָה תאְז תושעמ
 הָדּוהי ויָלֲא שנו ס םָכיִבֲא-לֶא םולָשל ולע םָּתַאְו

 ְִפַא רַחְילֵאְו ינדַא יְִזֶאְּב רֶבָד ָךּדְבע אּנירֵּברְי ינדַא יִּב רָמאיַו
 םֶכְלְַשַיַה רָמאל ּויָדְבֲע-תֶא לֵאָׁש יִנדַאי :הָעְרַפְּכ ףומְכ יִכ ףְּבְבַעְּב
 ןָמָק םיִנָקָז דלי ןקז בָא ּונְלשַי יֹנֹדַא-לֶא רָמאנְו 5 :חָאדוא בָא
 ףךיָדְבע-לֶא מאו! :ֹובֲהַא ויִבֲאְו ֹומֲאְל ָדבְל אּוָק רֶתְויו תַמ ויַחֶאְ
 רַעָגַה לּויזאָל ירַא-לֶא ראו :ויִלָע יָניָע הָמיִׂשֲאְו יִלֲא ּוהָדְרּוְה
 אלמא ְיְֵבע- לֶא רמאּתוי :תַמו ויָבָאדתֶא בֶזָעְו ויָבָא-תֶא בול
 ניל יִּכ יהיו :יִנָּפ תואְרְל ןּופסת אל םֶכְּתִא ןׂטָּקַה םכיִחַא דר
 -ּורְבָש ּובָש ּוניִבֲא רָמאיו 5 :ינדַא יֵרָבִּד תֶא ול"דָנֹנַו יֵבֲאְךֶדְבע לא
 תא ןׂטַָּה ּוניִחֶא שי-םַא תר לכונ אל רמו :לָכָא-טעֶמ ונְל
 ּונָּתֶא ּונְגיִא ןֹטָּקַה ּוניִחֶאְו שיאָה יִנפ תוארל לכּונ אלי ּונְדריְו
 :יִּתְׁשֲא יל"הָרל םינש יִּכ םָתְעַדְי םָּתַא ּוניֵלֲא יבא בע רָמאיו>ל
 :הָּנַה-רַע ויִתיִאְר אֶל ףרט ףךט א ראו יִּתאַמ דָחֶאָה אָצו
 יִתְביש-תֶא םתְדרוהו ןֹוסֶא ּוהָרָקְו יִנָּפ םעַמ הָזיתֶא"סנ תקל
 ּנָּתֲא ּונָניֵא רענהו יִבָא ָךְּדְבעדלֶא יִאְבָּכ הָּתַעְוִּי :הֶלֶאְש הָעְרְּב

 ודידוהו תֶמְי רעה ןיִאיק וָתואְרּכ יְהִי :ְׁשְפנְב הֶרישק ושְפנְ
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+9 GENESIS 65 

 -תֶא בֶרָע ףדְבַע יּכ= והָלָאְׁש ןוגְּבּוניָבֲא ָךְדבע תַביֵׂשתֶא ְּךירְבֲ
 -לָּכ יִבֲאְל יִתאָטַחְו ָךיִלַא ּונֲאיִבַא אָליםֲא רָמאל יִבָא םעַמ רַעַּגַה
 לע רעֵּנַהְ ינדאל דָבָע רַעַגַה תַחַּת ךִּדְבַע אָנזבָשִי הָּתעְוג :םיִמָיַה

 הָאְרָא ב יִתִא ּונָניֵא רעַגַהְו יַנָאלָא הָלעֲא ְךיִאריּכצ :ויָחָא-מע
 קֿפאָתְהל ףסוי לכְיאָלְוי 5 :יִבָאתֶא אָצְמִי רֶׁשֲא ערב
 שיא דמע-אלְו יִלָעִמ שיִא-לְכ ּואיצוה אְרקיו ויָלְע םיִבָצְּנַה לָכְל

 יםירָצִמ ּועְמְשיִו יִכְבּב וֶלקתֶא ןִתי ויָחֶאלֶא ףסוי עַדוְתַהְּב ותא
 יָבֲא דועַה ףסוי יָנֲא ֹוָחָא-לֲא ףסוי רָמאיַוי :הָעְרַּפ תיּב 'עָמְשיו
 ףסוי רָמאיִו+ ויָנָּפִמ ּולַהְבנ יִּכ ותא תונעל ויָחֶא ּולָכיאלְו יח
 םֶּתְרַכְמרֶשַא םֶכיִחַא ףסוי יִנֲא רָמאיַו ּושָגיו יֵלֲא אָנּושְנ יָחֲא-לָא
 םָּתְרכְמְ"יִּכ םֵכיניֵעְּב רַחֹיהלַאְו בצעַּת-לַא הָּתעְופ :הָמְיָרצִמ יִתֹא

41 = 

 בערה םיִתְנָש הז כיל םיהלָא יִנֲחָלְׁש היַָמְל יִּכ הָּנִה יִתֹא

 המלל טל תויחהלו ץֶרָאְּב תיִרֲאְׁש םכל םּושל םכיגפְל אוהל
 יִנָמיָשי םיִהלֲאָה יִּכ הָּנַה יִתֹא םּתְחלְׁש םָמַאזאל הָתַעְוי :הָלִֹ
 ורַהמל :םִיָרְצִמ ץֶרַאלכְּב לשמו ותיִּברלכל ןודאלו הערפל באל
 םיִהְלָא יִנָמָש ףסוי נב רמֲא הָּכ ויִלֶא םָּתְרמֲאַו יִבָאלֶא ּולעו
 תנו שרב תשנו :רֶמְעּת-לַא ילא הדר םִַרצַמ"לכִל ואל
 ְָל"רֶׁשֲאלָכְוָךְרָקְבּו ךנאּצְו יִּדָנִב גבו יִנְבּו הָּתַא לא בורק
 הָּתַא שֶרְּותְָּפ בֵעָר םיִנָש שָמָח דוָעדיִּכ םָש תא יֶּתְלכְַכְוי
 יָפיּכ ןיִמְיְנְב יִחֶא יָניֵעְו תואר םֶכיִגיע הָּגַהְויי יּדְלררָשאלֶכְו ְתיִבּו
 -לָּכ תֶאְו םיִָצְִּב יִדובְּכדלֶּבתֶא יֵבֲאְל םֶּתְרַגַהְויי :םֶכיֵלֲא רֵּדְמַה
 יראוצדלע לָפִיוי+ הָּנַה יִבָשתֶא םָּתְדרֹוְהְו םָּתְרַהְמּו םֶתיִאְר רֶׁשֲא
 ָךְבַיַ ויָחֶא"לָכְל קשניו 5 :ויֶראָוצְדלע הָבְּב ןֿמְיְנבּוָךְבַו ויָחֲאְומְנְנִב
 הערּפ תיִּב עַמָשְנ לֶקַהְוי< :וּתַא ויָחֶא ּוָרָּבִּד ןכ יִרָחֶאְו םֵהָלֲע
 רמירז .זויָדָבַע יָניֵעָבּו העְפ יִניִעְּב בטייו ףסוי יחא ּואָּב רמאל

 -וכלּו םֶכְריִעּב"תֶא ונעמ וע תא ךוַאלֶא רֶמָא ףסוידלא הערפ
 הָנְתֶאְו יִלַא ּואָבּו םֶכיִתָבתֶּאְו םֶכיִבֲאתֶא ּוחקּוי :ןעְבָּכ הָצְרֶא ּואָב
 הָתיוִצ הָּתַאְויפ :ץֶרָאָה בֶלֲחיתֶא ֵּלְכֲאְו םִירְצִמ ץֶרָא בוט"תֶא םֶפָל
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 6 תישארב 40,13—45,20

 םָתאָׂשִנּו םֶכיִשְנִלְו סֶכְּפַטְל תֹולָנֲע םִיַרְצִמ ץֶרֶאַמ םֶכָלּוִחְק ּושַע תאו
 ץֶרֲא-לָּכ בּוטדיִּכ םֶכיִלְּכ-לַע סֶחָּת-לַא םֶכְניעְופ :םָתאָבּו םָכיֵבֲאזתֶא
 תולנע ףסוי םֵהָל ןּתיַו לַאָרׂשִ יִנְּב כ" ושער :אּוה כל םִיַרְצִמ
 תֹופלֲח ׁשיִאְל ןַתְנ םֶלָבלי ר הָדֵצ םהל ןתיו .הָעְרַפ פד לע
 יֿבֲאלּוצ :תֶלָמָש תפלֲח ׁשֵמֲחְו ףָסַּכ תֹואַמ שלש \ ןַתָנ מיל תֶלָמָש
 תֹנתַא רֶׁׂשֲעְו םיָרְצִמ בּוטמ םיִאָשְג םיִרֹמֲח הָרָׂשִע תא לש
 וכליו ויָחֶא-תֶא חלשיו < :ךרל ריאל ןֹוזַמּו םָחְלְו רָּב תאְשָנ
 ןענְּכ ץרֶא ואביו םִיִרְַמַמ ולעיו 5 :ּךְרּדַּב ּוזָּנְרִּתִד לא םָהְלא רַמאיַו
 לשמ אּוָהְיִכְו יח ףסוי דוָע רמאל ול ודב :םֶהיִבַא בקעי-לַא
 תֶא וילֲא ּורבַדו? :םֶהָל ןיִמָאָה" אל יִּכ ובל נפו םִיָרצִמ ץְרָאלֶבְּב
 ףסוי חלָשרָשַא תולְנָעַהתֶא אריו םֶהְלַ רֵּבְּד רֶׁשֲא ףסוי יִרָבְּדדלְּכ
 "לש בר לֶאְרְשי רמאיו5 :םֶהיבַא בקעי חּוְר יִחִּתו ותא תאָשל
 :תּומָא םֶרָמְּב ּונָאְרֶאְו הכלא יח יִנָּב ףסוי

 םיִחְבְז חּבְזו עַבָש הָרֶאְּב אביו ול"רְׁשֲא-לֶכְו לַארְׂשִ עסיוי 6
 רַמאיַ הלל תֶאְרַמְּב ֶאְרְשיליִהְלֶ רָמאּיו> יקח ויִבָא י יָהְלאל

 למק = דרא יכנא+ :םש ּףמישא לו נב הָמיֹרְצִמ הדרמ אית
 םקיַו 5 נע לע ודי תיִשָי ףסויו .הָלֲע" םנ ךלעא יֵכֹנֲאְו הָמיִרְצִמ
 םּפט-תֶאְו םָאיִבַא בקעי-תא לֶאְרשי"ינב ואשיו עַבָש רֶאְּבִמ בקעי
 -תֶא ּוחקיַו :ותא תאָשְל הערּפ חלש רֶׁשֲא תולְנָעְּב םֶהיִשְנתֶאְ

 הָמְיָרְצִמ ּואָבְיו ןענָּכ ץֶרָאְּ ושבר רֶׁשֲא םֶשּוכְתֶאְו םָהיִנְקמ
 נב תֹוָנְבּו ויָתְֹּב ותא ֹוינְב ְבּו ויִנְבז :וּתַא ועְרַזלְכְו בקע
 לֶאָרְשִיינְּבתֹוָמְׁשהָלָאְוו  ס  :הָמיָרְצִמ ותא איה וָעְרולָכְו
 ךוגח ןֶבּואְר יֵגְבּול :ןְבּואְר בקעי ךֶכְּב ויָנָבּו בקי הָמְיְרְצִמ םיִאְּבַה
 ןיִכנְו 'דַהָאְו ןיִמְְו ילָאּומָי ןועְמש יִנְבּו :יִמְרכְו ןֶרצָחְו אול
 ינָבּוי> :ירְרַמּו תָהק ןושרג יָול יִנְבּויי :תיִנענְּכַהדןֶּב ליֵאְׁשְו 'רַחֹצְו
 ןעַנְּכ ץֶרֲאְּב ֹןְנֹואְו רע תָמָיו חרזו ץֶרֶפְו הלשו ןְגֹואְו רע הָדּוהְ
 'בויו 'הָנְפּו עֶלוּת ירכׁשְׂשי ינְבּוו :לֹומָחְו ןֵרֶצֲח ץֶרֶפִדיִנְב ויָהיַ

pro(= ןיי)  rarpli avrod, $ NbNדע  &proug22 <6 || 23 7% 6 01000006  

 םחל | 25 141155 ₪. Seb הָצְרַא | Cp 46, 2 1 ₪ 6 6 תֶארמב | 5 6 וש:
>Nu1 4,24 לֶאומְנ | * Chאט 2612.  * |g ca 60155 ax om 1 || ro33-48  
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 רֶׁשֲא האל יִנְּב הָלֶא5 לֵאְלְחִיְר ןּולֲאְו דֶרָס ןּוְלְבַד יִנְבּו+ :ןְרְמְׁשְו
 ויָתונְבּו ויָנָּב שָפָנְלָּכ וְּתַב הָניִד תֶאְו םֶרָא ןֶּדפְּב בקעֶיְל הָבְלִי
 יידורַא ירע ְְַּאְ 'ינוש יִגַחְו ןונְפְצ דָנ נבו :שלׁשו םישלָש
 םַתחא חרשו העיִרְבּו יושי יהושיו הָנַמְי רשָא יִנְבּוי :ילאראו
 הָאלְל ןבָל ןתְנרַׁשַא הֿפְְז יִנְּ הלא :לֶאיִכְלמּ רֶבָח הָעיִרְב יִנְבּ
 תַשֶא לֵחָר יגְּבפ :שָפַנ הָרָׂשֲ שש בלעיל הלֲאזתֶא דלתו וּתְב
 ול-הדלי רשא םרצִמ ץֶרָאְּב ףסויל דלי :ןָמְיְנְבּו ףסוי בקעי
 יִנְבְּוי :םיָרְפֶאִתֶאְו הָשנֶמתֶא ןָא ןה ערפ יִטופדתַּב תַנְסא
 'םיִפֲחְ םיִִּמ ׁשֹאָרְ יִחֶא ןמענו אָרַּנ לֵּבְׁשִאְו רֶכָבְו עַלְּב ןִמָיְנְב
 :רַשע הֵעְּברַא שָפַנְ - בעיל דלי רֶׁשֲא לחְר ינְּב הלא :"ףרַאְו
 הלא 25 :םלשו רָצַיַו יִנּוגְו לֵאָצֲחַי יִלָתְפנ יָבָבּו :'םיִשָח ןֶדייָנְבּ
 -לָּ בקעיל הָלֲא-תֶא רֶלּתַו וֵּתְּב לֵחְרְל ובל ןתְנרֶשַא הָהְלְב יִנְּ
 וכרִי :יִאְצִי .ּהָמיִרְצִמ בקעיל הֶאְּבַה שָפָּגִאלְּכא :הַעְבְש שנ
 -רֶשא ףסוי ינבּוז :ששו םישש שָפַנלָּכ בָקעיייִנְב ישָג דָבְלַמ
 הָמיִרְצִמ הָאְּבַה בקעי-תיבל ׁשֵפָנַה"לְּ !םינש שפג םִיַרצַמְב ולידלו
 'תרוהל ףסויל ויִנָפל חלש הָּוהְיתֶאְו* | ס :יםיִעְבָש
 לע ותְבַּכְרִמ ףסוי רסֲאו>פ :'ש הָצְרַא אבו הָנְׁשְגי וינָפְל
 -לע בי ויראָוְצ-לע לפרו ויִלֶא אָרְיו הָנֵׁשְג ויָבֲא לַארְׂשִי-תארקל

 יתּואְר ירח םעפה הָתּוְמא ףוי-לֲא לְֶָׂשִי רמי :דוע וירא
 הָלֲעֲא ריִבָא תְִּ"לֶאְי ּויָחֲא-לֶא ףַסֹוי רָמאיוי :יִח דע כ יִנָפ-תֶא
 ואב ןַעַנְּכץֶרֶאְּב רֶׁשֲא יִבָאדתיִבּו יָחַא ולא הָרְמַאְו הָעְרפְל הָדיָנַאְו
 -לֶכָ םֶרקְבּו םנאֹצְו ּויָה הָנְקִמ ישא ןאצ יִעְר םיִשְנָאָהְו ולא
 :םכישעמ"המ רַמָאְו הטרפ םֶכְל אָרְקי הָיָה :זאיבה םֵהָל רֶׁשֲא
 ונְחַנֲא-םּג הָתַעְדדַעְו ּוניִרּועְּנַמ ךיָנְבע ּוֵנְה הָגְקִמ ישְנא םֶּתְרַמַאְוי
 'הָעְרלָּ םִיַרְצִמ תַבַעותַדיִּכ ןשג ץֶרָאְּ ּובְׁשַּת רּובעּב ּוניִתבַאדִ
 םָנאֹצְו יחַאְו יִבָא רָמאיַו העְרַפְל דנו ףסוי אביי 47 :ןאצ
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 68 תישארב 18—47,2

 הָצְקִמּוי :ןֵׁשְּג ץֶראְּב םָנהְו ןעֶנְּכ ץֶרֶאִמ ּוָּב םֶהָל רֶׁשֲאלָכְו םֶרָקְבּ
 -לֶא הֵעְרַּפ רֶמאיר :הערפ יִנָּפְל םֶנָצִיו םיִשָנִא הָׁשְמֲחי חל ויָחֶא
 ּונְחַנֲא-םנ יְִבַע | ןאצ *הער העְרּפ לא ּורְמאיו םכישעמדהמ יויֲחָא
 הָעְרַמ ןיִאיַּכ ּונאְּב ראב רּוגְל העְרַפ- לא ורמאיו+ :ּוניתובַאדסּנ
 אָנובְׁשִי הָּתַעְו ןעֶנְּכ ץֶרָאְּב בַעְרֶה דבָכיִ "ףילבעל רֶׁשֲא ןאצל
 ךיַחַאו ְיִבֲאירָמאָל ףסויזלֶא הער רָמֲאּו :ןָשִנ ץֶרֶאְּב ךיָדְבַע
 -תֶא בשוה ץֶרֶאָה בטיַמְּב אוה יגל םיִרצִמ ץֶרָא5 ְּיֵלֲא ּואָּב

 לזישְנַא בישו עיסא ןש5 ץֶרַאְּב ּובָׁשִיְּיַאתֶאְו יב
 ויבא בָקעידתֶא ףסוי אבי :יִל-רְׁשַא-לע הָנְקִמ יִרָש םֶּתְמשו
 הערפ רַמאיַוי :הָעְרַפְדתֶא בקע ָךֶרבו העְרפ נפל ּוהָדְמַעַיו
 יִנש ימי הֹעְרַּפ-לֲא בקע רַמאיופ :ףייח ינש ימי הָמַּכ בק קעידלא
 אָלְ ייח יִנָש יַמְי ּויָה םיִעְרְו טעֶמ הָנָש תֵאְמּו ny .ירּוגמ

 -תֶא בָקעַי ךרבוו < :םֶהיִרּוְנִמ יַמיּב יִתַבַא יח יִגָש יַמָיתַא ּוניִשַה
 ֹויָחָא-תֶאְו ויָבֲאתֶא ףסוי בשויויי :הָעְרפ יְִפלְמ אָצִיו הָעְרּפ
 סָפְמעַר ץֶרָאְּב ץֶרֲאָה בטימְּב םִיַרְצִמ ץֶראְּב הָּנִמִא םֵהָל ןתיו
 -לָּכ תֶאְו ויָחָא-תֶאְו ויָבָאתֶא ףסוי לָּכְלַכִיַוי* :העְרפ הו רָשָאּ
 :יְףָּטַה יִפְל םֵחָל ויָבֲא תיִּב

 הָיֹלצמ ץֶרָא הלו אמ בֶעָָה בכי רָב ןיא םתָלי
 אֵצִמַּנַה הֵפַּכַה-לַּב-תֶא ףסוי טקליו + :בַעְרַה יִנָּפִמ ןענְּ ץֶרֲאְו
 ףֹוי אָבְיו םיִרְבְש םֵהרְׁשֲא רֶבָשַּב ןענְּכ ץֶרֶאְבּו םִיֹרְצמץרֲאְב
 ןעֶנְּכ ץֶרָאַמּו םירַצמ ץֶרָאַמ ףְסַּכַה םתיו 85 :הָעְרַפ הָתיִּב ףָחָּכַה"תֶא
 ךדגִג תּומָנ הַמָלְו םֶחל ּונָל"הָבָה רמאל ףסוידלא םִיְֹצְמ-לְכ ואביו
 םֶכיִנֲקַמְּבי םַכְל הָנְּתֶאְו םֶכיֵנְקַמ ּוְבָה ףסוי רָמִאַיוי< :ףֶסָכ סָּפִא יִ
 ףסוי םֶהָל ןֶּתיו "פסוידלא םֶהיִנְקְמדתֶא ּואיִביַוי :ףָסָּכ סָפָאםִא
 םלהגיו םיִנֹמֲחבּו רֶקְּבַה הגְקַמְבּו ןאָצה הָנְקַמְבּו םיִסּופּב םֶחל
 ואביו אוהה הָנָשַה םּתתוי* :אוהַה הָנֶשַּב םֶהְנְקִמילֶכְּ מֲחּלַּב

 ףָכְכַה םּת"סא יב יא דָתכְנ"אל ול ּורְמאּו תינשה השב ויל
 נָא יִתְלַּב יִנֹדֲא ָיִגֶּפְל רֵאְׁשִנ אֵל יָנֲֹאלֶאיהָמַהְּבַה הָנָקמּו
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 ּונְתאדהנק ּונֵתָמְדַא-םג ּונְחֹנַא-םג נעל תּוָמָנ הַמָלפ ּונֲתָמְדַאְו
 -ןָתְו הערפל םיִרְבַע ּונֵתָמְרַאְו ונחנא היַהנְו םָחָלַּב ּונֲתָמְדַא-תֶאְו
 דלָּכדתֶא ףסוי ןקיו= :םָשָת אל הָמְראֲהְו תּוֿמְנ אלו הָיַחְְויעַר
 םֵהָלֲע קָזָחדיִּכ ּוהדָש שיא םיבצמ ּוְרַכַמִדיִּ הערפל םִיִרְצִמ תַמְדַא
 הֵצְקִמ םיִרָעָל ותא ריבעה םעָהתֶאְויי :הֶעְרַפְל ץֶרָאָה יֵהְּתַו בעֶרְה
 קח יִּכ הנק אל םיִנֶהְּכַה תַמְדַא קרי ּּוהַצְקדדַעְו םִיַרָצִמ- לוב
 ןכ-לע הערפ םָהְל ןֵתְנ רֶׁשֲא םָקֲח"תֶא ּולְכֲאְו הֹעְרפ תֶאַמ םיִנַהְבַל
 םֶכְתֶא יִתיִגָק ֹןַה םֶעָהִלֶא ףסוי רַמאו=ג :םֵתָמְדַא-תֶא ּורְכָמ אל
 :הָמְדֲאָה-תֶא םָּתְעַרְזו עֶרָו םַכָל"אַה הערפל םָכְתַמְרַא-תֶאְו םוֶּיַה
 הָיְהִי תדיַה עֶּבְרַאְו הֹעְרפְל תיִׁשיִמֲח םָּתַתְנּו "תאּובְּתַּב הָיָהְוצ
 :"םֶכְּפטְל .לָכָאְלו םֶביִּתְבְּב רׁשֲאַלְו םָכלְבֲאל הָדְׂשַה ערול טל
 :העְרפל םיִדָבְע ּוניִיָהְו יֹנֹדֲא יִניִעְּב ןַתאַצִמַנ ּונֲתְיָחַה ּוְרְמאיו5
 הערפל םִיָרָצִמ תמְדֲא-לע הָּזַה םויה-דע קחָל ףסוי ּהָתֹא םֶׂשיופ
 :הׂעְרפְל הָתִיַה אל םֶדְבְל םיִנָהְּכַה תַמְדַא קל ישמחל

 ָרְפיַו ּהָב וזחָאיו ןֵׁשְג ץֶרָאְּב םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב לֵאָרְׂשִ בֵׁשו>7
 הָנָש הָרָשָע עבׁש םִיַרְצִמ ץֶרָאְּ בקי יחיו5 ס :דֶאְמ ָּבְריו
 :הָנש תַאְמּו םיִעְּבְרַאְו םיִנָש עבָש וייח יִנָש בקעידימי יהיו
 אָנְדִא ול רַמאָיַו ףסויל נבל ו ארקיו תומל לֶאְרשיימי ּוברקיר 9
 דָסֲח יִדָמִע תיִשָעְו יִברִי תַחָּת ּךְדָי אנ"םיש ּיִניִעְּב ןח יִתאַצְמ
 ינָּתאָשְנְּו יתבַאםע יִּתְבַכָשְר< :םִיָרְצַמְּב יִנְָּבְקִת אָנילֲא תַמָאְ
 רַמאיַוז יּדרְבְכ הֵׂשְעֲא יכנא רמאיו "םֶתְרַבְקְּב יִנּתְרַבְקּ םִיַרְצַמָמ
 פ | :הָטִמַה ׁשאר-לע לַארׂש ּוחתְשיו ול עבְׁשו יִל ּהָעְבַשִה

 ְךיבֲא הגה .ףסויֶל ירָמאָיו הָּלַאָה םיִרָבְּדה יֵרֲחַא יהי 5
 ךגיו> :יםיָרָא-תֶא הָׁשֹנִמ-תֶא ֹוּמְע ויָנָב ינְׁשתֶא חקיו הלח
 בש לארי קָּזִחְתִיו ףילא אָּב ףסֹיי ָדִנַּב הָּנַה רַמאיַו בלעיל

 ץֶָאְּב ולב ילֵא-הָאְרנ יהש לא ףסוי"לָא בקעי מאי :הָפמהלע
 ךיִּתַתְנּו ףתיִּבְרהְו ףְרְפמ יִנָנִה ילא רָמאַיוי :יִתא רבו ןעֶגְּ
 :םֶלוע תֹּנַחַא ךירחַא ְּךעֶרוְל תאְּנַה ץֶרָאָה"תֶא יִּתַתָנְו םיִמע להקל
 10 6+ iva omeipwpev || 21 1 6 9(6) םיִדָבַעְל ותא דיִבָעָה | 24 * 1 ֵּתַהַמּו

vel (cf 6) ּתַה' || aad )<6( | 26 = 16 6 הערפל שָמַחְל | 28 1 c 4MSS aw Seb 
 5 | 3: 6ס,5 | 2:55 ךירבדכ, גז" הֵׂשֲעֲא  cfויהיו | 30 * ? 1 יִת--

(cf Hbr 11,21) £3 ,מה 1 ₪ | Cp 48,1 * ? 1 ְךֶמאיַו | * 6 + -לֶא אביו 
 בקע | 2 1? מאיו...



  A8,5—20תישארב 70

 הָמִיָרצִמ ְּיִלֲא יָאב-דע םִירְצַמ ץֶרָאְּב ףָל םיִלְלּגַה יִנְבְְיִגָש הָּתַעְו
 -רֶׁשֲא ְךתדלומּו5 :יִלּויָהְי ןועְמְׁשְו ןְבּואְרְּכ הָשַנְמּו םִירְפֲא םֶהְיִל
 \יִנָאְוז :םֶתְלַחְְּב ּוִאְרקִי םֶהיֵחֲא םש לע יָה ל םֵהיִרֲחַא תְרלּוה
 ץֶראדתרְבַּכ דֹועְב רַב ןעֶנְּכ ץֶרֶאְּב למר לע הָתַמ "ןָּדּפִמ יִאְבְּב
 ארו :םָחָל תיִּב אוָה 'תֶרֶפֶא ךְרֶרְּב םָש ָהָרָּבְקִאַו הָתָרפֶא אָבְ
 נב ויִבָאלֶא ףסוי רֶמאפ יהָלֲא-יִמ רָמאִיַו ףסוי ינְּביתֶא לַאָרׂשִ
 יניעיפ :םֶכְרָבֲאו ילא אָנְ"םֶחְק רמאיו הָזְּ םיִהלֲא יל ןֵתְנרֶׁשַא םַה
 םֶהָל קשיו ולא םתֹא ׁשגיו תוָאְרל לכו אל ןקזמ ּוָדְבַּכ לֵאָרְׂשִי

 יִתְלְפפ אל ְּףינְפ הָאְר ףסוידלָא לֵאְִָׂי ראוי :םֲהְל קּבחנ
 םַעַמ םָתֹא ףסוי אצויויי :ְֲעְרוזתֶא םּג םיִקְלֶא יָתֹא הָאְרָה הֵּנַהְו
 םִָרְפֲא-תֶא םֶהיֵגְׁש-תֶא ףסוי חקר :הָצְרָא ויֵּפָל ּוחָּתְׁשִיו ויבר
 ישָגיו לֵאָרְׂשִי ןיִמיִמ ולאמָשב הָׁשנְמ-תֶאְו לֵאָרְׂשִי לאָמְׂשִמ ּוניִמיּב
 אּוהְו םִיֹרְפָא שאָר-לע תַשיִו וניִמידתַא לֵאָרְׂשִי חלָשיַו + :ויָלֲא

 הָשַנֶמ יִּכ רויִדָיתֶא לֵּכש הָשְנְמ שאָרְילע ֹולאֹמְׂשתֶאְו ריִעָצַה
 רמאיו ףֶסוי"תֶא ךֶרֶבִיַו 5 ורֹוכְּבַה

 קְחְצְִו םַהְרְבִ ֹויָנָפְל יֵתֹבֲא ּוכְלַהְתַה רָשַא םיִהְלֶאָה
 :הָּזַה םויהדדע יִדועָמ יִתֹא הָערֶה םיִהלֲאָה

 םיִרעְנַה-תֶא ךְרָבְי עְרלְּכִמ יתא לֵאֹגַה ףֶאְלִמהי
 קָחְצַיו םֶהְרְבִא יָתֹבֲא םֵׁשְו יִמָש ֶהְב אָרְקיו
 :ץֶרָאָה בֶרְקְּב בל דיו

 ויָניִעְּב ערי םִיָרְפֶא שאָרְילע וניִמְיידִי ויָבֲא תיִשְיְיִכ ףסוי אָרְיַוי
 :הָשנֶמ שאָרְילַע םיִרּפֶאְשאְר לעמ ּהָתַא ריִקָהֶל ויִבָאדדי ףָמְתִיו
 ילע ָּךֶניִמְי םיש רכְּבַה הָזְיּכ יבא ןכדאל וויִבָאדלֶא ףסוי רָמאיַוי
 םַעְלְדהְיָהְי אּוָה"םג יִּתְעְַ יִנָב יִּתְעָרְי רָמאיו ויִבָא ןָאָמִיַויל :ושאר
 -אָלְמ הָיְהְי ּועְרוְו וגָמִמ לדְנְי ןטקה ויָחֶא םֶלּואְו לָּדְנִי אּוָה"םנְו
 רמאל אּוהַה םוּיַּב םֶכְרֶבִיַו 9 :םיוגה

 רמאל לֵאָרְׂשִי 'ךְרֶבְו 'ּדְּב
 יהָׁשנְמַכְו םירְפְאְּכ יהל ָךֶמֶשי

 7 * 6 + םרא | * 6 + מא | < = התרפא || 8 6 + ָךָל | זז 0 תואר |
 די + 6+ avrg || 13 ins 6 630 DN cf ro | 14 26ּווחתשיו, 68 115 12

 cf 17 || 15 1c 6 61 9) םֶתא ₪ dl ףסוי | 16 ... ךלמה | 20 *16 6 םֶכָּב |
 * 63 גו ךְרבי ו ָךְרָּבִתִי | 20 * 1 ? השנמו



4821—49,13 GENESIS 71 

 הגה ףסוידלָא לֵאָרְׂשִי רָמאּיַוי :הָׁשֹנְמ נפל םירְפֶאתֶא םֶשָיַו
 :םָכיֵתְבֲא ץֶרָאלֶא םֶכָתֶא ביִשהְו םָכָמִע םיהלָא הָיָהְו תַמ יִכְנָא
 ירֹמֲאָה דָּימ יִּתְחַקְל רשא ךיִחאדלע דָחא 'ָכָׁש ל יִּתָתָנ יֹנֲאְו== |

 פ :"יִּתָשְקְבּו יִּבְרַחּבי
 רַמאיַו ויָנְּבהלַא בקע אקו 49
 :םימיה תיִרַחֶאְּ םֶכְתֶא אְרקידרשא תא םַכָל הָדיִגאְו פְסֶאַה
 :םֶכיִבַא לֶאְרָשילא ּועָמָשו בקעי יִנָּב ועמשו עְבְקה

 יבוא תישאר יחֹכ | הָּתַא יִרְּב באר
 זע רָתְיְו תֶאָש רֶתְי
 ךיִבֲא יֵבֵּכְׁשִמ תיִלָע יִּכ ."רַתותדלַא םִיַּמּכ 'זַחַפ+

 פ | :"הלַע יעּוצי 'ִּתְלַלַח וא
 :'םֶהיִתְרַכִמ סַמָח יִלְּכ םיִחַא רולו ןועמש

 יידבּכ ידֲחַּת-לַא .םֶלָהְקְּב יִשָפַנ אָבָּת-לַא םֶדסֶב
 :רוש-ּורקע םָנֹצְרְבּו שיא ּונְרֶה םּפַאְב יִּכ

 הָתָשָק יִּכ םֶתְרְבַעְו וע יִּכ םָּפַא רּורֶא
 פ | לֶאְרָשִיְּב םציִפֲאְו .בקעיְּב םקלחא

 יביא ףרַעּב די .יחא ווי הָתַא הָרּוהְי
 :ךיִבָא נב ל ּווַחְּתְשִי
 ָתיִלָע יֵנְּב ףרטמ  הָדּוהְי הָיְרא רו

 :ונמיקי יִמ איִבְלְכּו היְראְּכ ץֶבְר ערָּכ
 רגר ןיִּבַמ קָקחָמּו הָּוהיִמ טָבָש רויאל

 :םימע "תהקי ול יהליׁש אָבְייִּכ דע
 ונתַא יִנְּב הקרשלו הריִע פג יֵרְסֲאי

 :הְתוס םיִבְנע-םַדָבּו ושְבָל ןייּב םֵּבַּכ
 פ :בלחמ םינש- בלו ןיימ םיניֵע יליִלְכֲח

 תיִנָא ףוֵחְל הו ןכְׁשִי םיִמָי ףוחְל ןבְזי
Cp 49,2( 24,ז2), 1 4 | cf Joואווש | ל 65 יתועבבו יתולצב E22 * 6  

 ? dl | 3 1 הָאש 4 * 26 (ervBpicog) al ig | (?vel NNW) || ל 1 ₪ 6 3 רֶַתָּנִת |
 < קזקs יִתללח 0) | +0 תיִלֲע; קזפצ הָחְלְב יעּוצי | 5 = ;dub 6 ולכ

cf (6 6% Ripe = cEaipéedewg?) & consum-םֶהיִתרְכִמ סַמַח ּולַּ  = frtמ 'ח, ' 

 maverunt inigquitatem adinventionis suae (al: propositi sui) | 6° ג 6?

 (רחי קזס) דחי || * 6 חזה =יִּדֵבְּכ | 8 >6? | זס * ג וילנד | 0 וליש, 3
4oMSS au. al הלש 1 prb 6 0 al )0 Grokeral) 01 (cui reposita sunt) 

 (א)יה ה(י)לידד | < 689 תוקִּמ, 14 | זז >. 1תּוסְּכ  cf 698ולָש  siveהלש



 ל2 תישארב 49,14--29

 פ | :ןךיצדע ֹוָתָכְרו
 :םִיִתָּפְׁשִמַה ןיַּב ץבר יםֶרָּג רֶמַח ירָבשָשַי +

 הָמַעְג יִּכ ץֶרֶאְקתֶאְו בוט יִּכ הָחָנְמ אָרָיויפ
 סם  :דבעזסמְל יָהִיַו לבל ֹצמְבְׁש טו

 :לֵאָרְׂשִי יַמְבְׁש דָחאְּכ מע ןיֵ יי
rasחַרָא-לע ןפיִפְׁש = ףְרדְזילַע ׁשָחָנ  

 :רּוחֶפ ובְכְ לפיו  סּוסדיִבְקִע ךַשנַה
 ס | :הָוהְי יתיּוק ְךְתַעּוׁשיִליצ

 סם  :בקע דני אּוהְו ּונָדּוגְי דּודָנ דָגיפ
 ס - :ְלמינדעמ ןֵּתַי אּוְהְו ומחל הָנַמַׁש רֶׁשֲאַמ
 ס :רֶפָש"יִרְמִא ןָתֹּנַה הָחְלׁש יהלי לתת
 :רּוׁש-ילע הדעצ תֹונְּב ןיעדילע תַכפ ןּֿב ףסוי תרפ ןֿב=

 :םיִצֲח יִלעֵּב הָמטְׂשִו ּוּבְרְו ּוהָררֲמְיופ

 יע ד פו ותָשק ןָתיִאְב בשתי
 :לֵאָרְׂשִי ְבֲא הָעֹר םשמ" בעי ריָבַא יֵדיִמ
 כרבי ידש יתֶאְו דע ְךִבֲא לאמ5

 'תַחָת תֶצָבִר" םוהְּת תָכְרְּב לֶעַמ םִיֹמָׁש תַכְרִּב
 :םֵחָרְו םִיָדָש תֶכְרַּב

 דע *ירוה תַכְרְּב-לע ֹורָבָנ ְךיִבֶא תֶכְרַּב
 םָלֹוע תַעְבִּג תות
 פ וּויחֶא ריִזָנ דְקדָקְלּו ףסוי שאל 'ָיִיְהְּת

 דע לַכאָי רֶקָבּב ףרֶמִי בֵאְז ןיִמְננְּבז
 :לְלַׁש קָלִחְי בֶרֲעָלְו

 םֶהיִבַא םֶהָל רָּבְּדרְׁשַא תאזְו רָׂשֲע םִיִנְׁש לארי יִטְבָש הָלֲא-לְכי
 רֶמאָּיו םֶתֹוא צו :םָתא ג ו ותְכְרבְּכ רש שיא םֶתֹוא רב

 I3 ca 8 Seb 7 801 רע | 1 of a ו ל וא .\ םירג | א יש
 19/20 1 6 689 רֵשֲא :םֶבקִע | 20 x ןמש | 2r ° 1 prb 6 6 (gréAexog) הָליֵא |

 1 קזמ cf( 6) יֵרָמֲא | 22 1 ךןָּב | 23 1 ובריו, צ6 6 6 4 ּוהָבְרַו | 241
cov), vel ft DWH6 זס0 ח0ד06  cfשי הַעֹר םָשָמ (4 <> 'שי ּךיִבַא הער םַשמ, ' 

cf 6 (6 karioxvcag lop.) $ (DWH) 69 (et ISam 4,12?) | 25°lcשי רֶזע ' 
NAD, sed cf Dt 33,13 || 26 “1 6 6 (Gpéwv povt-3 2.63 לֶאְו | **1 ₪ MSS 

 ןגשע) דע יִרְרַה et is fr "לע גמזe תואת | * + 33,16 *הָנאֹובְת | 28 35
 2.68 סח רשא, 1 קזפ שיא ׁשיִא | 20 1 6 ימע



49,30- 7 GENESIS 73 

 ינפ-לע-רׁשא הָכָּפְכַּמַה הָדְׂשְּב רֶׁשֲא הָרְעְּמַּבפ :יִּתִחַה ןֹוָרְפַע הָדְׂשִּב
 רע תֶאַמ יהָנׂשַה-תֶאי םָתְרְבִ הָנָק לַשא ןעֶנָּכ ץֶרֶאְּב אָרְממ
 ותשא הרש תֶאְו םֶהָרְבַא-תֶא ּורְבַק הָּמְׁשי :רָבְק"תּוֲחַאַל יִּתַחַה
 :הֶאְלתֶא יִתרבק הָמְׁשְו ֵּתְׁשִא הקבר תֶאְו קַחצִי-תֶא ּורְבק הָמש

 תָוצל בקי לבני :תחהינּב תאמ וּבְדרָשַא הָרעמְַ הרשה הנקמיי
 :ויִמעְדלֶא ףָסָאַו עננו הָמַּפַה-לֶא ויֵלְנַר ףֹסֲאו ויָנְב"תֶא
 -תֶא ףסוי וציו? :ולדקשיו וילע ךְביו ויֵבֲא ינּפדלע ףסוי לפיוי 0
 :לֵאָרְׂשִי-תֶא םיִאְּפְרַה ּוטנחיו ויִבְאתֶא טנחל םיִאָפָרָה"תֶא .ּויָדְבַע

 ותא כב םיִמנֲחה ימי ולמי ןְּב כ םו* םיִעְּבְרא ֹלאָלְמיּ
 הָעְרּפ תיִּב"לֲא ףסוי רֵּבדיַו ֹותיֵכְב יִמָי ורָבַעַיַ+ :םֹוי םיעְבש םִיָרצַמ
 :רָמאָל הָעְרפ ןגְזֶאְּב 'אָנּורְּבַד םֶכיִיִעְּב ןח יִתאֵצָמ אָניסֲא רמאל
 ץֶראְּב יל יִתיִרְּכ רֶׁשֲא יִרָבְקְּב תמ יִכְנָא הָּגַה רמאל ייִנָעיִּבְשַה יבא
 :הָבְּׁשֲאְו יֶבָאתֶא הָרבְקֶאְו אָגְ"הֶלָעֶא הָּתַעְו יִנְרְּבְקִּת הָמָש ןענָּ
 ףסוי לעיוז ִּּעיִּבְשַה רשאכ ְיָבָא-תֶא רבְקּו הלע 'העְרפ רָמאָי
 ינקז לֵכְו ותיב ינקז הערפ יִרְבַעדִלָּכ ותא ולעיו ויָבָא-תֶא רָבְקְל
 םֶנאצְו םּפט קב ויָבֶא תיִבּו ויָחֶאְו ףסוי תיִּב סבא :םִיָרְצִמ"ץֶרָא
 יהיו םיִׁשְרְפדַנ בָכָרימִג ומע לעופ :ןֶׁשְג ץֶרָאַּב ּוָבְזַע םרָקבּו

 ןוריה רָבַעְּב רׁשֲא רֶטֶאָה ןְרגירע ּואביויפ :רֶאָמ דֵבָּכ הָנֲחּמִה
 :םיִמָי תַעָבַׁש לֶבָא ויִבָאְל שעיו דֶאְמ דַבָכְו לוָרָג דָּפְסִמ םָׁשּודְּפְסִי
 -לָבֲא ורָמאיו דָטָאָה ןְרְּב לֶבֲאָה-תֶא יֹנֲענְּכַה ץֶרָאָה בשוי איי
 רָבֲעְּב רֶׁשֲא םיִרָצִמ 'לֵבֲא יהָמְׁש אֵבָק ןפ- לע םִיָרצַמְל הז דַבָּכ
 הָצְרֶא ֹויָנְב ותא ואש :םּוצ רֶׁשֲאַכ ןּכ ול וב ושעיוו> :"דריה
 - דתֶא* םָהְרְבַא הנק רׁשֲא הָלפְכַמַה הָדְׂש תַרְעַמַּב ותא ּורְּבְקיו ןעְּ
 ףסוי בֵׁשיוי+ :אָרְמִמ ינּפז לע יִּתַחַה ןרפע תֶאַמ רבת יהְדָשה
 ורבק יִרָחֶא" ויָבָאדתַא רָב וּתֶא םיִלעָה לכ ויָחֶאְו אּוָה הָמְיַרְצִמ

 :ריָבָא-תֶא
 בֵׁשָהְו ףסוי ּונַמְטְִׂי ול ורמאּיו םֶהיֵבֲא תַמ"יְּכ ףסוידיחא ּואְרִיַנ

 רַמאָל ףסוידלֶא ווצינ6 :ותא ּונְלֹמָנ רשא הָעָרָה"לַּכ תֶא ּונָל ביש

 אָנ אָש אָנֲא ףסויל ּוָרְמאְת-הּכיז :רָמאָל ּוָתֹומ נפל הָוצ ְּךיֵבֶא
30 add | Cp 50, 4 6+ repi éuod = ‘YY | 5 * 4 ותזמ יִנָפָל |? = 

  6יִנֲעּבְׁשִה רֶׁשֲאַּכ | 6 6** + + ושמש | זס 1 לֵחַנַה? | זז * 3 ומש | צי +
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 4 תישארב 6

ks 9יִדְבַע עפ אָנ אש הָּתַעְ ךּולַמְג הַעָריִּכ םֶתאָּטַחְ  

 תַחַתַה יִכ nas ףסוי לא רמו re ב ננה מאו
 ןעמל הָבֹטְל ּהָבְׁשֲח םיִהְלָא הַעְר יֵלֲ םּתְבְׁשֲ םָּתַאְופ :יִנֲא םיִהְלא
 לָּכְלַכַא יֵכֹנֲא ּואְריִּתִלֶא הָּתַעְוי :בָר"םע תִיַחַהְל הָּגַה םּכ הֶׂשֲ
 בש :םָּבל" לע רֵּבַדו םָתֹוא םַחניַו םֵכּפט-תָאְו םֶכְתֶא
 ארו :םיִנָש רשע הָאמ ףסוי ד חו ויָבֲא תיֵבּו או םִיָרָצִמְּ ףסוי

 םֶכְתֶא דקפו דק יא תמ יכנא ko 2 ףסוי רָמאו>+ :ףסוי
 םֵהָרְבֲאְל עֶבְׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה- לֶא תאוה ץֶרֶאָהְִמ םֶכְתֶא הָלָעַהְו
 דפ דִקָּפ רמאל לֶאְרְשי ינְּב"תֶא ףסוי עָּבָשיו5 :בֶקעיְל קֲחְצִיְל
 הֶאַמְְִּב ףסוי תמו : :יהְּנִמ יַתֹמְצַע-תֶא םֶתְלַעַהְו םָכְתֶא םיִהְלֶא

 :םיָרְצִמְּב ןוראְּב םשייו ותא ּוטְנַחַַו םיִנָש רשע

 | םיהלאָהְו | 23 * 68913 םיִנָּב | * 56 4 (ם ג | * ג יַמיִּב  Versג. 20
 . | 25 14MSS xx Vers + DAN || 26 1 c ww. DW'אָהְו :> 24



 םאספס5. תומש הלאו

 שיא בקעי תֶא הָמְיָרְצִמ םיִאְּבַה לֵאָרְׂשִי יִנְּב תּומָש הָלֲאְוי 1
 כ :ןְמָיְנִ ןְּובְז רֶכשָשְוי :הָדּוהיְ יול ןועמש ןָבּואְר* :ּואָּב וַתיבּ
 שָפַנ םיִעְבַׁש בקעיזךְרַי יֵאְצְי שָפְנִלְּכ יהי :רֶׁשֲאְו דג יִלְּתְפַנְ
 :אּוִהַה ריּבַה לָכְו ויָחָא-לָכְו ףסוי תֶמָּיַו< :םִיָרְצַמְב הָיָה ףָסֹוװ
 ץֶרֲאָה אָלְּמִּתַו דֶאִמ דֵאָמְּב ּומְצַעַיַו ּוָבְריַו ָצְרׁשַו וְרְּפ לֵאָרְׂשִי ינְבּוז
 פ  :םָתא

 רָמאיופ :ףסוידתַא עדיזאל רֶׁשֲא םִיָרְצִמ-לַע ׁשֵדֲחְִּלַמ םקיו*
 ול הָמְּכַחְתִנ הָבָה יי ּונָמִמ םּוצֲעְו בר לֵאָרְׂשִי יִנָּב םעהַגה דָמַעְלֶא 2

 וניִאְנְש לע אוה-םנ ףסונו ּהָמֲחְלִמ הָנאָרְקַתִיִּ הָהְ הָּבְרִיְְּפ
 תנע ןעמל םיִּפִמ יִרָש ּויְלָע ּומיִשיַוי :ץֶרֲאָהדְוִמ מ הלעו ונָּב"ַחְלנְו
 :יססַמעֶריתֶאְ םֶתַפתֶא הערפל יתונָּבְסִמ יֵרָע ביו םֶתְלְבְסְב

 :לאְרְי ב ינפמ וצו ץֶרפי ןכְו הבין ותא ונעו שאו
 םֶהיּיַחתֶא .ּוָרָמִיִני* ְרפְּב לֵאָרְׂשִי ינְּביתֶא םְִצַמ ּודָבֲעוי
 םֶתָדָבְע"לְּכ תא הָדָׂשִּב הָדֹבֲע"לָכְבּו םיִנַבְלַבּו רֶָמחְּב הָׁשְק הָדֹבֲעַב
 תֶדְליִמל םִיַרְצַמ ְךְלַמ רַמאיוי5 :ְּרֶפְּב םֶהְב ּוָדְבַעְדרַשא
 רֶמאוé :הַעּופ תיִנָשַה םֵׁשְו הָרֶפְש ּתַחֶאָה םש רֶׁשֲא תיְרְבַעֶה
 ותא ןָּתַמַהו אּוה ןְּבימָא םִיָנְבָאָה" לע ןְתיִאְרּו תייִרְבעֶה-תֶא ֹןכדליב
 רֶׁשֲאּכ ּוׂשֲע אָלְו םיִּהלֲאָהתֶא תדָליִמה ןאָריִּתַויז :הָיֲחְו אוָה תַּב-םאְ
 םיִרָעְמְדְלמ אָרָקיו :םיִדְליַה-תֶא ןייחתו םִיָרְצִמ דלמ ןהיֵלַא רֵּבְּד
 :םיִרָלְיַה"תֶא ןַײחִּתַו הָּנַה רֶבְּדַה ןָתיִׂשְע עוד | ןָהְל רַמאיַ תדלימל
 -יִּכ תיִרְבַעָה תיִרְצִמַה םיִשכ אל יִּכ הערפד לֶא תֹליְמַהי ןרָמאתו יט
 םִיָהְלֶא במס :דליו תדלימַה ןהלא אוָבִּת םֶרָמַּב הָּנַה תוָָח

 . יה
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 76 תומש 2,18—1,21

 -תֶא תֶרָלִיִמַה ּופְרְייִּכ יהיו: :דִאְמ ּומְצַעַו םעֶה בריו תֶרָליְמַל
 ןְּבַהלְ רמאל ומע- לָבָל הערפ וצו :םיִּתְּב םֵהְל שעיו םיִהלֲאָה
 פ | ןּויחִּת תֵּבַהדְלָכְו הכיל הָראיַה י דולה

 דֶלְּתו הָשאָה רהָּתַוי :ױלתַּב"תֶא חקיו יול תיֵּבִמ ׁשיִא לני ל
 לב אלו :םיחרי השל ּוהנּפצתו אוה בוטדיִּ ותא אַרַתו ּ
 םֶשָּתו תַפָּנבּג רַמֲחב הָרְמְחִּתַו אֵמֹג תַבָּת ול חקתו ֹוניִפַּצַה לוע

 קָחְרְמ ותחא בֹצתִּתו+ :רָאיַה תפְׂש-לע ףּוסְּב םֶשָּתַו ךֶליַה"תֶא ּהָּ
 ָהיִתֹרעַגְו ראָיַה-לע ץֶחְרל הערפתּב דֶרֶּתוי ול הֶׂשֲעּיהמ הָעַרל
 -תֶא חַלָשִּתַו ףופה ְּךֹוָתְּב הָבִּתַהתֶא אָרֶתַו רָאְיַה דָי-לע תֶכְלֶה
 *הכּב רעֶנ-הּנַהְו ידְליַה-תֶאי ּוהֶאְרֶתַו הַּתַפּתַפ :ְהֲחּקִּתַו ּהָתְמַא
 -תַּב-לֶא תחַא רָמאָּתַוז :הֶז םיִרְבְעָה יִדְליִמ רַמאתו ויל לָמָתַתַו
 -תֶא ל קניִתְו תִיִרְבַעַה ןמ תֶקֹניִמ הֶׁשֲא לל יִתאֵכָקְ לאה הער
 םָא-תֶא אָדָקִּתו הָמְלעֶה ה ּךְלִתו יכל הֹׂעְרּפ"תַּב הל רָמאְּתַו :דָלּיַה
 יל ּוהקניהְו ּהּזַה דָליַהתַא יכיל הֹעְרּפ"תַּב הל רַמאָּתַוִפ :דָליַה
 דֶליַה לְניַוו :רהקינְתו דליה הׁשֲאָה חקתו ְךְרָכְש"תֶא ןֵּתֶא יא
 יִּ רָמאתו הָשמ ֹומָׁש אָרְקִּתו ןבל ליהי העְרַפתַבְל ּוהָאְבִתִו
 ּהָשמ לּדְגִיַו םַהָה םיִמְיַּבּו יָהְיַויי :ּוהְתיִשְמ םיִמַהְדְִמ
 יִרְבעְשיא הָּכַמ יִרָצַמ שיִא אְרו םֶתְלְבְסְּב אָרָיַו ויָחֶאלֶא אָציו
 ּוהָנְמיְו יִרְצִּמַה-תֶא יו שיא ןיַא יּכ ארי הכו ה פו" :ויחָאְמ

 ניל טפשו רש ישיאל ִמָש יִמ מא דער ה ה עשר
 רמאיו הָׁשֹמ אָרייו יִרְצִמַה-תֶא 'ִּתְָרָה רשאּכ רמא הָּתא יִנֵגְָהְלַה
 גרהל שקביו הָּזַה רַבְּרַהתֶא הֹעְרַּפ עמׁשיניפ :רָבְּדַה עדונ ןְכָא
 -לַע בֵׁשיו ןִידְמץֶרֲאְּב בשיו הערפ ינָּפמ השמ חַרְבַו השמדתֶא
 -תֶא הנאלמתו הָנֹלְדִּתַו הָנאָבְּתַו יתֹונְּב עבש ןידמ ןהבלו6 :רָאּבַה
 הָׁשמ םקיו םּושרגיו םיערה ואבו :ןהיִבַא ןאצ תוקְׁשַהְל םיטָהְרָה

Fe וד: IT 

 עמ רמאנ ןָיֲִא לָאּער"לֶא הָנאְֹתַי :םנאֹצ-תֶא קשינ ךעׁש
Cp2,2.36 6697 םיִרְבְעְל |  pl) | 22 ins2ז 61)42(6 ושעיו )= 3 +  
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2,19--1 EAODUS ( 7 

 הָלָּדיםנְו םיִעֹרָה דָּיִמ ּונָליִצַה יֵרְצִמ שיא ןְרמאּתויפ :םויה אב ןַּתְרַהְמ
 ןתְבזע הנ הָמָל ויאו ויְתֹנְּ-לָ רַמאיִופ :ןאָצַהדתֶא קשיו ּונָל הָלָד

 שיֶאָה"תֶא תֶבָשָל הָשמ לֶאזנ=י :םֶחָל לכאְוו ול ןָאְרק שיאָהתֶא
 כ םָשְרִג וָמָש-תֶא יאָרק ןּ דָלְתַוי< :הָׁשֹמְל תב הָרּפִצ-ִתֶא ןָתי
 םיִּבַרָה םיִמָיַב יִהְיו = :הָירְכְנ ץֵרָאְּב יִתייָה רג רַמָא
 לעָּתו ּוקֲעְזיִ הָדבַעָהְִמ לֶאָרְׂשִייִגְב ּוָחְגֲאו םִירְצִמ ְךָלֵמ תמו םַהָה
 םֶתְקַאְגְתֶא םיִהלֲא עַמְׁשינ*י הָדֹבֲעֲהְִמ םיִהלֲאָה-לֲא םֶתָעוש
 אָריו* :בקעיײתֶאְו קֲחְצ-תֶא םָהָרְבַא-תֶא ותיִרְּב"תֶא םיִהְלא רַכְזיַו
 ס | :'םיִהְלֶא עדיו' לֵאָרְׂשִי יָנְּב-תֶא םיָהְלֲא

 "תֶא הניו ןנדמ ןהכ ּוָנְתִח "וָרְתִי ןאָצדתֶא הער הָיָה הָׁשֹמּוי 4
 ְךֶאְלַמ איו :הָבְרִח 'םיָהלֶאָה רֶהלֶא אָבּיו רָּבְדִמַה רֶחַא ןאצה
 שָאְּב רעב הָנְּסַה הָּגַהְו אָריַו הָנּסַה ךוָּתִמ שֶא-'תּבְלְּב ויָלֲא הוה
 הֶאְרַמַה-תֶא הֶאְרֶאְו אָּנ"הָרְסֶא הָשמ רַמאיו ;ילָּבַא ּונָניִא הָנּסַהו
 תואְרל רָס יִּכ הָוהְי אר :הָנְּסַה רעְביאל עּוּדִמ הזה לה
 :יִנָנַה רָמִאיו הָשמ הָשמ רַמאָּיְו הָנִּסַה ּךוּתמ םיהלא ויִלֶא א ארקיו
 רש ig כ ייל לעַמ לג לש םֶלַה ברקת רָמאּיו

 אר כ וינפ ּהָשמ os בקע יהלאו קַחְצי ייהלֶא םֶהְרְב
 רֶׁשֲא יִמַע יִנָעְדתֶא יִתיִאְר הֶאְר הָוהְי רמאיול :םיִהְלֶאְהְ לֶא טיִּבַהַמ
 :יבאֿבַמ-תֶא יִּתְעַדְי יִּ וישָננ יִנְּפִמ לתעמַש םָתָקעצ-תֶאְו םִיָרֹצַמּב
 ץֶרָא-לָא אוָהַה ץֶרֲאָהדוִמ ףתלעהלו םיִרְצִמ דָיִמווָליִצַהְל דרָאַו*
 יִתְחַהְו יִנָעַנְּכַה םֹוָקְמלֲא שָבְדּו בח תַבָז ץֶראלא הָבָחְרּו הָבּוט
 לארְשידיִנְּ תקעצ הָּנַה הָּתַעְוי :יִסּובִיַהְו יּוחהְו יִּזְרְּפַהְו ירֹמֲאָהְו
 הָּתעְויפ :םַתא םיצַחל םִיַרְצִמ רֶׁשֲא ץֶחְלַהתֶא יִתיִאָר"םַנְו יִלֶא הָאְּב
 :םיִרְצִמִמ לֶארָשידינב ימעדתַא אצֹוהְו) הָעְרַפְדְלֶא חלו | הָכָ
 איצוא יכו הפ לֵא דלא יִּכ יִכֹנֲא יִמ םיִהלֲאָה- לֶא ּהָשמ רמי

 19 653 iננאצ | 22 * 6+רהתI | ל roMss 69 (2MSS) Seb אָרְקִתְו |
pr:תדבע ? | ל 6 םֶהיִלא  + crrp;24 51155 ₪1)6/155(2.669 תֶאְו | 25 *  

 ₪ םָליִצַהְל 'א רָמאיַו; 666 | Cp 3,156 | ל >6%5 | 2 * 1 6 ג "תָבָהלְּב|
53MSS as5 * 331155 2606 ףלעב | *  | xipoc1 ₪ לָּכָאְמ | 4 6  * 

anéorpeyev )= 29?) |ל 6  | id 15.16; 4,5 etcּףְלְגב | 6 5155 046 'א];  
11MSS 26 3MSS 'nQ; id 17 | ro 51155 66 )2(159( -7 265 וב-- | 8  
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 78 תומש 31247

 תֹואָה ל"ז ְךֶמִע הָיְהָאְדיְּכ ירָמאיו > :םִיָרְצַמִמ לֵאָרְׂשִי יִנְּב-תֶא
 םיִהלֲאָה"תֶא ןּודְבעֶּת םיִרְצִמִמ םעֶהתֶא ך ךֲאיצוהְּב 3 ךיִּתַחְלש יִכנָא יִּ
 אב יִכֹנֲא הֵּנַה םיהלֶאָהְד לֶא השמ רַמאיויג :הָּנַה רַהָה לע
 יל .ינחלש םֶביִתוְבַא יִהְלֶא םָהְל יִּתְרַמָאְו לָאְרָשי יבא
 הָשמלֶא םיִהְלֶא רָמאיְו + :םהלֲא רמא המ ומש-המ יליורַמַאְ

 .ינחלש הָיִהא לֵאָרְׂשִ ינבל רַמאת הָּכ .רָמאיו הָיְהֲא רֶׁשֲא הָיִהֶא \
 גבל מאת הָּכ הָׁשֹמ- לֶא Ra דוע רָמאיַו | | 1

e200 0s 

 -תֶא תחל 7 די אלו קהל םירצמ ns םֶבְתֶא .ןתואל
 ןכדירחאו וָּבְרקְּב הָשָעֶא רשא יִתאְלַּפִנ כב םִיֹוְצַמ-תֶא יִתיֵּכַהְו יִדָי
 יִּכ /הָיָהְו םיִרְצִמ יִניִעְּב הָנַה"מַעָה ןֵחתֶא .יִּתַתְנְויי :םֶבְתֶא חלש
 ּהָתיִּב תרמו הָתְנְַשמ הֵׁשֲא לאש :םקיר (ּוָכְלַת אל ןובלת
 םֶּתְלַצְנְו םָכיֵתְנְּב"לַעְו םָכיגְב-לע םֶתְמׂשְו תֶלָמְשּו בָהָז יֵלְכּ הסביל
 5 ונימאיזאל ןהְו)רַמאיו ּהָשמ ןעירו) ו 4 :םִיָרְצמדתַא
 ולא רָמאּו- :'הָוהְי ְךיֶלֲא ,הָאְרנאל ימאי יִכ ילקב ועָמשי אל
 : ּוהְכְלָשיו הָצְרִא ּוהְכילשה מאיו :השמ רֶמאיִו ָדָיְב הֶזִמ הָוהְי
 לש הָשמהלֶא הָוהְי רָמאוּ :ויְנָפִמ הָשִמ סנו יׁשֲחְנל יהיו הָצְרַא
 ל :וּפָכְּב הטל יהיו וב קחו ודי חלש בְנְוּב וֵחָאו ףדי

 בשה המ 4 לתערצמ ודי הגה האצת .וקיחְּ ודי אביו
 12 6+ רמאָל השמד לֶא םיהְלֶא ( הוהי ₪ 3 +ויִלא | 33 8 'א הוהי |

‘14 ca 40MSS  אֶלדבָּנִי | 16 .)62( קחציו | 18 * 23155 60 ָּתְרַמָאְו | 6 
¢p 906 00706 || 2 Q aw4,1 6 דו  Cp60 'אל םָא |  cוניקלאל | 19 1  

 הֶזדהַמ | 6 * 6155 6 + ֹוקיַחַמ (6א 7) | * >6.



4,8—25 EXODUS 79 

 הָבָש"הַּגַהְו וקיחמ :ּהָאְצויו .וקיחדלא וה (Gn ּףקיחדלֶא ְּךֶדָ
 ןושארה תֶאְה לֶקָל ּועְמְׁשִי אָלְו ל נימי ואל"םא .הָיָהְו :וָשְבִּ
 תותאה ינָשל ם םג ּונימאי אל"ם הָיָהְופ :ןוִרֲחַאָה תֶאָה לקל ּונימָאהו |
 הָשְבִיַה :ָּתְכְפָשְו ראיה יִמיִמִמ תקל קל ועמי אָלְו הָלֲאָה
 הָשמ רָמאיַו ײ :תֶשָּבַּב םָל וָחְו ראיהְרִמ חָקִּתררֶׁשֲא םֶיַפה ויהו
 םשלָשמ םִּ לומָּתִמ םג ךֶנֹנָא םיִרָבְּד שיא אל יָנֹוֲא יִּב הֶוהידלא
 רָמאיִו יִכְנַא ןושל דבכו הּפדבכ יִּכ בא בד אמ םג
 חקפ וא שרֶח ֹוא םלא םּושודימ ו אל הפ םַש מ ריִלֲא } הוהְי
 ךיִתיִרוְהְו ףיפדםע הָיְהֲא יִכֹנֲאְו דלג הָּתַעְויי :הָוהְי יִבֹנֲא אלה רוע וא
 -רַחְיַו 4 :חֶלְשָּתִי דִיְּב אָנְחַלֶש ינדָא יִּב רָמאיַו 3 רבת רשא
 רֵּביְּכ יִּתְעַלָ ולה ְךיִחָא ןְרֲהַא אלה רמאיו הָׁשמּב הוהְי ףא
 :ָבלּב חַמְשו ארו )ּףֶתאְרְקל ks‘ אּוה-הַּנַה םַנְו יאּוה פר

 -םעֶו ףיפדםע הָיְהֲא יִכְנָאְו ויפְּב םיִרָבּדַה-תֶא תַמׂשְ ויָלֲא ָתְרַּבְדו
 םַעָהְַלֶא ָּךְל אּוהדרָּבדְויַ :ןושעת רשא תֶא םַפְתֶא יִתיִרוְהְר והיפ
 הֵּטַּמַה-תֶאְויל :םיהלאל :ולדהְיִהִּת הָּתַאְו הָפְל היי ג אּוה הָיָהְו
 פ :תתאָה-תֶא וּביהְׁשעת השא ד חָקִּת "הוה

Crashהְבּוׂשֲאְו אָּג הָכְלַא ול מאיו נתח ירְתי-לֲא בַשיו הָשמ  
 השמל וָרְתִי רָמאַיַו םייַח םֶדועַה הָאְרֶאְו םִירְצמְּברׁשִא יַחאדלֶא
 דיִּכ יםִיָרְצִמ בש ל ןיִדמְּב הָׁשֹמ- לֶא הָוהְי רמו :'םולשל ל
 ותשא-תֶא הָשמ .חקיו* וְּדַׁשְפניתֶא םיִׁשָקבְמַה 'םיִׁשְנאָה-לָּכ י ּותמ
 הָשמ חְקִיו םִיָרָצֹמ הָצְרֶא בֶׁשיו יֵרֹמֲחַה"לע םֵבָּכריַו | יויִנָּבתֶאְו
 בּושל תבל הַׁשֹמ- לא ּהָוהְי רמו: .:ודָיְּב םיִהְלֶאָה הָטִמדתֶא
 העְרַפ יִנָּפְל סֶתישעְו ְּךֶדיְב יִּתְמַשרָשַא םיִתְפמַהלְּ הֶאר .הָמירְצִמ
 הָּכ הערפל תְרַמָאְו = :םַעָהתֶא חַלׁשְי אֹלְו ובְלתַא קּזחא .יִנָאְו
 יִנלְבעְיַו יִנָּבתֶא חלש ףיִלַא רמי :לֶאְרָשְי ירכב יִנָּב הוה רֶמָא
 ָךַרכְּב ָךְנְּבִתֶא גרה יֵבֹנֲא הָּגַה וחְלשל :ןָאָמְתַו
 הָרּפִצ חפתו  :ותיִמַה שכבו "הְוהְי ּוהֵׁשנִפִיַו ןולָמַּב נב יהא

 | דיב) 8גגסא =)  | Ir prps DDB | 13 6 [rpoxeipioa] buvduevovאג יהי 9

 ‘14 6+60ו | 15 6 רב | 17 5 6 +דמצ 0006000 66.6ש₪ | ל Seb הָּב | |
18 * 1MS 289 ורְתִי | ? 6 +2,23 םירצמ...יהיו | זס 5 71155 + MS! Seb 

 |  cf 5,1ןגסט,  Aodvד6צ  6 plur | 23 6אי: הָמיְרַצִמ | ל* >6 | 2013 | ל
 ) )6* 4116\0%הַשמ || * 66 הוהי ּךַאְלִמ +3 * 24



 80 תומש 5,14—4,26

 ,םיִמְּדְותַח יִּכ רַמאּתו וגל יעָּגַתו ּהָנְּב תֶלְרָעדתֶא תֹרָכְּתַו רצ
 פ :*תלומל םיִמְּ ןתח' הָרָמָא 'זֶא ּונָמִמ ריו :ףל יהָּתַא

 ךליג הֶרבְדִמַה הָשמ תארקל ףל ןוהא-לָא הָוהְי רמה
 דלָּכ תֶא ןֹוהָאְל השמ דגי :ױְל"קׁשיוי םיִהלֲאָה רֶהְּב ּוהָשָּגְפִיִו
 הָשמ ְךָיופ :'ּוהָּוצ רֶׁשֲא יתְתֹאָה"לְּכ תֶאְו וחְלָש רֶׁשֲא הָוהְי יֵרְבּ
 - 7 דלָּכ תא ןרהַא רּבדיו*י :לֵאָרְׂשִי יגְּב יִנְקזלֶּכ-תֶא ּופְסַאְיו ןרהֶאו

 ןְמַאַו כי :םָעָה יניעְל תֶתאָה ׂשֲעיַו הָשמ"לֶא הָוהְי בדשא םיִרָבִּדה

 :ּווחתָשיו קו (
 הָוהְי רַמָא-הְּכ הָעְרפ" לא ּורָמאיו ג ןרהאְ המ ּואָּב ראו 5 2

oe .. 

 הָשמ כ הָמָל םירצמ a aie רמו :בְרחְב וא רבב ּנֲעָבְפ
 הפרפ רָמאּיו :םֶביִתְלְבְסְל ּוכְל ויִשַעַמִמ םַעָה"תֶא ּעיִרְפִת ןרַהֶאו
 הָעְרַפ וצי :םֶתְלְבַּפִמ םַתא םָּתַּבִׁשַהְו ץֶרֶאָה םע הָּתַע םיִּברְְוַה
 ןופסאת אֶל :רמאל וירְמְׂש-תֶאְ םַעְּב םיִשְגנַהתֶא יאּוהַה םִויַּבי
 םַהָל ּוׁשְׁשְקְו וכלי ם םַה םֶׁשְלׁש לומָתּב םיִנָבְלַה בל םעָל ןְבּת תֶתְל
 ּומיִשֶת םשֶלש למת םישע םַה רֶׁשֲא םיִנָבְלַה תֶגּפְתַמתֶאְו :ןָבָּת
 רמאל םיקעצ םַה ןפדלע םה םיִּפרניִכ ּונָממ ּועְרְגִת אל םַהיֵלֲע
 ּהבדּושעיו םיִׁשְנַאָה-לַע הֶדבַעָה ֵּבְכְּתפ :וניהלאל הָחַבְזַנ הָבָל
 -לֶא ּורְמִאיו וירְמְׂשְ םַעָה ישננ ּואציו:פ :רֶקָשדיִרְבְדְּב ועָשודלַאְ
 ּוחְק וכל םֶּתַאיי :ןבּת םֶכְל ןתנ יֵנְניֵא הֹעְרַּפ רָמָא הָּכ רָמאל םַעָה

 ץפוי* רָבָד םכְתְדְבַעמ עֶרננ ןיא יִּכ אָצְמִּת רֶׁשֲאַמ ןֵבָת כָל
 רֶמאָל םיִעָא םיִשְגְנהְויי בתל שק ששקל םִיָרצמ ץֶרָא"לֶכְּב םַעָ
 יִרָמְש ווי :ףָבָּתַה תיְְּב רשאּכ ומויִּב םוָיירַבְּד םֶכיִשַעָמ ּולכ

[zsf] et A [exw]) || 5 6 plur | 26 hic8*ל  pan || * 6 Jn) (ft id25 * 63  
 vs >6 || * 6 dort, AZO dm || ל* 6 ut 255 (pro] תלומל 1 תלומ לע
 יב? | 27 6 plur (aAAAoug) || 28 * 6 ד6 piuara || $+ תושעל || בז 6
 ּוחָמְׂשִַו | Cp 5, 5 > םעַמ | 6 >6 | 7 1 ןּופָסֹות | 8 1355 606 (8155)

cf 13 |צאו,  id 17 | g 1 6 268 pw, cf gb || ro 6 (karéorevdov)הָחְּבונו;  

 13 ?ins c axVers D2 ןִת(. <



5,15—6,12 EXODUS 1 

 םֶתיִלְכ אל עּודמ רָמאַל הָעְרפ יִשְנְג םֶהָלָע ּומָשרָשַא לֵאָרְׂשִי יִנְּ
 ירטש ואבני :םוַה-םג ילֹומְּת"םני םשֶלָש למְתַּכ ןבלל םֶכְקַח
 :ףידְבעל הכ הֵׂשֲעַת הָמָל רָמאל הָעְרַפ-לא ּוקַעְציִו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב

TT 

 םיִּכִמ ְּךיֵדְבֲע הֵּנַהְו ּושע ּונָל םיִרָמָא םיִנַבְלּו ךיִלבעל ןּתַ ןיא ןֵבּתַיֿ
 םיִרָמָא םָּתַא ןּכ-לע םיִּפְרִנ םָּתַא םיִפְרנ רֶמאָיַוי :ָדָּמע תאַטֲחוְ
 ןֶכְתְ םֶכָל ןְתָנדאְל ןבֶתְו ּורְבַע ּוָכְל הָתַעְי :הוהיל הָחְּבְזַ הָבְלג
 ועְרְגַתדאל רמאל עָרַּב םָתֹא לארָשי"ינב יִרָמָש ואריוופ ּונָתּת םיִנָבל

 םיִבָעִנ ןרהא"תַאו השמת עָנִי :ֹמיְּב םירבְּד םֶכיִנְבַלמ
 םֶכיִלְע הָוהְי אָרָי םָהְלַא ּוְרְמאיַויי :הָעְרִּפ תֶאַמ םֶחאַצְּב םָתאָרְקִל
 -תֶתְל וידע יִניִעְבּו הֹעְרפ יִגיִעְּב ּונֲחיִר-תֶא םָּתְשַאְבִה רָשַא)טַּפְׁשי
 המל ינדא רמאיו הָוהְיְדלֶא השמ בש ּונְגְרֶהְל םיֿב ברח
 רד העְרפדלא יִתאַּב זָאָמ :ִנָּתְתְלש הָּנ הָמְל הֶּזַה םעְל הָתֹעְרַה
 ּהָוהְי רָמאיִוי 6 :ךמַעתֶא ָתְלַצַהאל להו הזה םעְל עַרַה ְּךַמְׁשִּב
 םחלשו הָקְוַח יב יִּ הערפל הׂשְעֶא רֶׁשֲא הָאְרִת הָּתִע הַׁשֹמ-לֲא

 ם = :ּוצְראַמ םָשְרְנִי הָקזִח ב
 -לֶא אָרַאְוי :הָוהְי יָנֲא ויֵלֲא רֶמאּו הָׁשֹמ-לֶא םיִהְלֶא רדיו

 יּתְָדֹונ אל הָוהְו 'יָמְׁשּו "יש לֵאְּבי בקעידלָאְו קָחְּצִײלֶא םָהְרְבִא
 תֶא ןעֶנְּכ ץֶרָאזתֶא םֶהָל תַתְל םֶּתִא יִתיִרְּב-תֶא יִתָמְקַה םַגְו* :םֶהָל
 יִנּב תקַאנזתָא יִתְעַמְׁש יִנַאוםגו ּהָב ּורְנ-רַׁשַא םֶהיִרְגִמ ץרא
 רַמָא ןּכְל :יִתיִרְּבדתֶא רֶכְזָאְ םתא םיִדָבֲעַמ םִיָרְצִמ רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִ
 םִירצַמ תֶלְבְס תַחַּתִמ םֶּכְתֶא יִתאַצוְהְו הָוהְי יִנַא לָאְרְשיינְבְל
 םיִמָפְׁשִבּו הֶיּוטְנ ערְזִּב םֶכְתֶא יִתְלַאְו םתדבעמ םַכְתֶא יִתְלַצַהְ
 -יּכ םֶּתְעַדיִו םיהלאל םַבָל יִתיִיָהְו םָעְל יל םֶבְתֶא רּתְקלוז :םיִלדּ
 יִתאֵבֲהו :םיִרצִמ תולְבָ תַחָּתִמ םֶכְתֶא איִצומַה םָכיֵהְלֲא הָוהְי ינא
 קַח םֶהְרְבֲאְל התא תַתְל יִדָידתֶא יתאָשְנ רשא ץֶרָאה"לא םֶכְתֶא
 -לֶא ןַּ השמ רֵּבַדיופ :הָוהְי ינַא הָשְרומ םכל התא יִּתַתְנְו בקעַילּ

 פ :הֶשק הָדבעָמּו ַחּור רָצְקִמ הֶׁשֹמ"לֲא ועמש אָלו לֶאְרְשי יִנָּב <
 םיִרְצִמ ךלִמ הָעְרפלֶא רַּבַד אָּבי :רמאל השמלֶא הָוהְי רָּבדיַוי
 רמאל הנה יגל הָשמ רּבדיו! :ֹוצְרַאַמ לֵאָרְׂשִײינְּב-תֶא חלי

 14 = >6 | 16 1 ףֶמַעְל ְתאַטֶחְו (5 ְּךַמע תאָטחְו) | 7 6 ּוניַהלאל | 21 6
Cp6,3 95 6 066g dv abridv cf adהָמְלְו |  | Vers1דיְּב | 22 531155 גג  

Gn 17,1 | * prps משב | > MS! Vers 0 6 6 הָכְל aאpo 67 5 | 14 ; יתעדוה 
Biblia. 



 82 : תומש 7,2—6,13

 לרע יִנֲאַו .הערפ יִנעְמשִי ךיִאְו ילא ּועָמָשְדאל לֵאָרְׂשִייִנְּב ןַת
 נבל םּוצִיַו ןרהַאדלָאְו השמ-לַא הָוהְי רָּבדִיוּ פ :םִיָתָפְׂש
 ץראמ לֵאָרְִׂיײינְּב"תא צוה םיִרְצִמ ףלמ הֹׂעְרַפ-לֶאְו לֵאָרְׂשִ
 סי < םיהעמ

 אולפו ךונח לֵאָרׂשִי רֶכְּב יאָר יֵנְּב םָתֹבֲאזתיב ישאָר הָלֲאי+
 דהאו ןימיו לַאּומי ןועמש יִנָבּו :ןֵבּואָר תֶחַּפְׁשִמ הָלֲא ימרכו ןֵרצֲח
 הלאו :ןועְמש תֶחְּפְׁשִמ הלא תיִנענּכה"ַּב לּואָשו רַתֹצְו ןיִכָיְו
 עבַש יֹול ייח יִנָשּו יִרְרַמּו תֶהְקּו ןוׁשְרג םתְדְלְתל יוְלינְּב תמש

 ינו :םֶתחּפְשִמְל יעמשו נב ןשְְג יב :הָנָש תֶאְמּו םישלָשּ
 םיִשלָשּו ׁשֶלָׁש תֶהָק ייח יֵנְׁשּו לֶאיִזִעְו ןוְרְבָחו ריו | םֶרָמַע תה

 -תֶאְ ו ןתהא"תא ול דלתו האל : יותר דָבָכויתֶא םֶרֶמַע חלי
 רָהְצַי יִנְבּוי :הָנָש תאמו םיִשלָשּו יעבש םֶרָמַע ייח יֵגְׁשּו "השמ
 חלו :יִרְתְסְו ןפְצְלאְו לֵאְׁשימ לֲאיּדע ינָבּו>- :יֶרְכזְו גָפַנְו חַרָק
 ול דֶלָּתו הָשאל ול ןושַחְנ תּוָחַא בֶדְניִמַעְדתַּ עבְׁשילָא-תֶא ןרהא
 ריַּפַא חרק ינָבּו+ :רַמְתיִא-תֶאְו רֶזָעְלֶאתַא אּוהיִבַאדתֶאְו בֶדְנ-תֶא
 -חקל ןרהארּב רֶזָעְלַאְו5 :יחרקה תַחְּפָשִמ הָלֶא ףסָאיבַאו הָנְקלֲאְו
 יֵׁשאָר הָּלַא סָחְניִפדתֶא ול דלתו הֶׁשֲאְל ול לָאיִטּוְּפ תֹונְּבִמ ול

 םֶהָל הָוהְירַמָא רֶׂשֲא השמו ןֶרַהא או :םָתֹפְׁשמל םילה תֹובֲ
 םיִרְּבִַמַה םה*ז :יםָתֹאָבְציילע םִָרְצִמ ץֶרָאמ לֶאְרְשּו ינְּב-תֶא ואיצוה
 אּוה םיְָצִמִמ לֶאָרְׂשִיינְּביתֶא (איצוהְל םִירְצַמידָלָמ | הָעְרּפ"לֶא
 :ןְרַהֲאְו הָשמ

 רבו ם :םִָרְצמ ץֶרָאְּב הָׁשמ"לֶא הָנהְי רבִד יב יה
 תֶא םִרְצִמ ךֶלַמ העְרפ-לֶא רד הָוהְי יִנֲא רָמאְל השמדלָא הָוהְי
 לרע נא ןה הָיהְי נפ הַׁשֹמ רַמאיופ :ָךיִלֶא רָבֹּד יִנֲא רָשאלְּ
 הָׁשמ- לֶא הוה רָמאּיו 7 פ :הֹׂעְרּפ יֵלֲא עמשו יאו םיִתָּפש

 הָתַי :ְָאיִבְג הָיהְי ְּיַחָא ןרהֶאְו הָעְפְל םיָהלֲא ְּךיֵּתתָנ הֶאְר
 13 dlc 6| לארשי ינב לא, cf זז. 12 ₪ 7,1--4| 16--24 קזל 6זזק | 16. 8

patrui (cfLv 20,20, vel lacuna ante \NTT?) |תהק || 20 5 605 שו  Jerich - 

cf Nu 26,59 | 6F bdo, ,(םתוחא eתsi3 ) 5 15 268 םָתֹותֲא םִיְרְמדתָאְו 

cf 101 68.22; 9,19]תאו | 24 יי ףֶסיבָא,  GAL 6 | 23 26MSS 6986 (6MSS) 
25 8 3D (cf A ad Nu 25,11) | 26 * 8 לָּכ | 5 6 סטצ- duvduea, atrdv || 

27 7MSS Seb ..65 .םירצמ ץֶרָאַמ 



7,3—21 EXODUS 83 

 חֹּלְׁשְו הֹׂעְרַּפ-לֶא רֵּבַדִי ךיִחֶא ןֶרַהֶאו = רֶׁשֲא-לָּכ תַא ירָּבַדִת
 -תֶא יִתיִּבְרִהְו הערפ בל"תֶא השקא יִנֲאְו :וצראמ מ לֶאְרשידיִגְבתֶא

 יִתַתְבְו הפרפ םכלא עָמָשיְ"אְלוי :םיִרעמ - יָתְפומ-תֶאְו יִתְתְא
 ץֶרֲאַמ לֵאָרְׂשִידינְב יִמעדְתֶא יִתאְבַצדתֶא יתאַצּוהְו םִיָרְצַמַּב יִדָידתֶא
 יִדיתֶא יִתְטְנִּב הָוהְי יִנָאיִּכ םִיַרְצַמי ּועָדָיו :םיִלדּ םיִטָפָשַּב םירָצַמ
 ןְרֲהָאְו השמ שעינ< :םֶכוּתִמ לֵאְרְׂשִוהיִנְב"תֶא יִתאֵצֹוהְו םיָרְצִמלע

 ןרֲהָאְו הָנָׁש םיִנמָשְְּב הָׁשמּוז ישע ב םָהֹא הָוהְי הָגצ רֶׁשֲא
 רָמאיַ*  פ :העְרַפ-לָא םֶדְּתְַב הָנָש םיִנֹמׁשּו שֶלָשְְּב
 רמאל הֹעְרַּפ םֶכְלַא רָבַדִי יִכפ :רמאל ןרהא-לַאו הָשמ-לֶא הוה
 הׂעְרַפדיִנְפְל שהו מתא חַק ןוהָא- לֵא ָתְרַמֲאְו תפומ יםֶכָל ות

 'הָנצ רשאכ ןכ ּושַעְיַו העְרפדלֶא ןרַהֶאְו הָשמ אביי :ןיִגתְל "יה
 :ןיּנַתְל יֶהְיַו ויִדָבִע יִנְּפִלְו הָעְרפ יִנָּפל ּוהָטַמְדתֶא ןרהָא ךלשיו הוה
 יִמְטְרַח םַה-םנ ושעיו םיִפְׁשַכמלְו םיִמָכִחְל הערּפ-םנ אְרְקיִויי
 עֶלביו םֶגיִּנַתְל ּויָהְיַו והטמ שיא כיל :ןּכ םֵהיֵטֲהְלְּב םִיָרְצִמ

 רשאכ םָהלא עֶמְׁש אֵלְו העְרּפ בל קזֲחייי :םֶתְטמתֶא ןְרֲהַא-הָטַמ
 ס  :הוהְירַּבד

 כי :םָעָה חכְׁשְל ןָאמ הָלְרַּפ בל דַבָּכ הֶשמדלֶא הָוהְי רַמאיַויצ
 רָאְיַה תַפְׂש-לַע ותאְרְקִל ָּתְבַצַנְו הָמיַּמַה אי יהֵּנַה רָקבַּב הערפל
 יהא הוה ויָלֵא ּתְרַמָאְו 6 ָדָיְּב חקת שַחְנ ְךַפֶהְנ-רֶשַא הֶָטַמִהְו

 הָגַהְו רָבְדִּב יִנָדְבעְיְו יִמעדתֶא חלש רמאל יא ינֲחָלַׁש םיִרְבַעָה
 הָּגַה הָוהְי יִנַא יִּכ עַדָּת תאְזִּב הָוהְי רַמָא הָּמיז :הָכְדַע ָּתָעַמָשדאְל
 :םֶדל ּוכְּפָהְנו ראי רשא םִימַה-לע יִדיְּבררָשַא הַטַמַּבו הָּכִמ יֿפנָא
 םִיַמ תוּתְׁשְל םִיַרצִמ אלנו ראְוַה ׁשֵאָבּו תומָּת רָאיַּברַׁשַא הגדה
 ךטמ חק ןֹוַהַאלָא רַמָא הָשמ"לֶא הֹוהְי מאו פ ם  :רֶאְוַהְִמ
 םָהיִמְגַאדלַעְו םֶהיִרְאיְדילעו םֶתרַהְנְיַע םירָצִמ יִמיִמדלַע ְדיְהַטְנּו

 םיִצְעָבּו םיִרעִמ ץֶראלֶבּב ד הָיָה םדייהיו ַהיִמיִמ הקמ לעו
 הָּממַּב םרָיַו הָוהְי הֶוצירָשִאּכ ןרָהאְו הָשמ ןכ-ושעיריי :םיִנָבַאָבּ
 דלָּכ ּוכְפְהִיַ וידְבַע יגיעְלּו העְרפ יִגיִעָל ראָיּב רֶׁשֲא םִוּפַהתֶא יו
 ראיה שָאְבּיַו הָתַמ רָאְיּברָשַא הָנְּדַהְו*י :םָדָל רַאְוּבְדִרֶשִא םימה
 Cp 7,2 ins 6 6 ויָלַא | 4 ג םיִטְפָשַמְּב, cf 66 | 5 6 + "לָּכ | 9 5 5 יל פו
 Plc אא Nl‘ (5 היָהְו?) | ro 63 + םָתֹוא | זז 6S< | 15 + אוה | 10 * 6

by}; id 8,1.לעו | * 1 6 213155 113155(2.636)  
*6 



 84 תומש 8,12—7,22

 :םִיָרְצִמ ץֶרָא-לֶבְּב םָּדַה יִהְַו רָאְיַה"מ םוָמ תֹוְּתְׁשִל םיִרָצִמ ּלְכְידאְלְ
 עָמָש-אְלְו הֹעְרַּפ"בַל קָזָחְיַו םֶהיִטְלְּב םִיָרְצִמ יִמָטְרִח ןֶכדּושעיוי>
 תשדאלו ותיִּבלֶא אביו הערפ ןַפיוצג :הָוהְי רֶּבִּד רֶׁשֲאּכ םָּהְלִא
 יִּכ | תוּתְשל םימ רָאְיַה תֶביִבְס םִיְרָצְמְלָכ ּוָרָּפְחּיוצ :תאְזְלד ובל

 -תְַה ירֲחַא םימָי תַעְבְש אָלָמו* :רָאְַה יֵמיִמִמ תש לבי אל
 פ  :רָאיַהדתֶא הָוהְ

 רַמָא הָּכ ויָלֵא תְרַמָאְו הָעְרַפְדלֶא אָּב הָׁשֹמלֲא הָוהְי רָמאו6
 יִכֹנֲא הָּגַה תלׁשְל הָּתַא ןָאמםַאו=? :יִנדְבַעְיו יִמעְתֶא חלש הָוהְי
 ואבו לע םיִעְדְרַפְצ ראיה ץֶרָשְו :םיִעָדְרַפְצּב ְַלִבְג-לביתֶא ףגנ
 ָךיִרּונַתְבּו 'ִּךַמַעְבּו ידע תיבבּו ַתָטִמדלַעו ' ךְבָּכְׁשִמ רדֶחְבּו' 'ִַּּתיִבְּב
 :םיִעְּדְרפִצַה ולי יידְבע-לְכְבּ ָמַעְבְי הָכְבּופ :יֶתורַאְשְמְבּ
 -לע ד ָךַטַמַּב ְךְדָיהתֶא הָטְנ ףןֹרֲהַא-לֶא רַמֲא שמ לֶא הָוהְי רַמאַוי 8
 ץרָאלע םיעְּדְרפְצַה"תֶא לעהו םיִמנַאָה" לַעו .םיִראְיַה- לע תהנה

 םיִעדרַפְצַה-תֶא :לעיו םֶהיִמְלְּב םיַמְמְרַחַה ןכרשעיוי :םיִרְצַמ ץֶראְתא
 -לֶא ּוריִּתְעַה רַמאיַו ןרהאלו הָשמל הערפ אְרְקִיַ+ :םִיָרָצַמ ץֶרָא-לַע
 ּוחְּבְזִיְו םֶעָה-תֶא הָחְלַשַאְו יִמעָמּו יִּנָמִמ םיִעָּדרַפְצַה רֵסָיְו הוה
 ל ריִּתעַא ו יִתְמל לע רָאָּפְתִה הערפל השמ רַמאיו5 :הוהיל

 ראו קני יב יֵדממ םיעּדְרפצה תיִרָכהְל מעל ףילבעלו
 הוה ןיִאדיּכ עֶדַּת ןעמְל ךְרבְדַּכ רמאיַו רָחָמְל רָמאיִו5 :"הָנְראָשִת
 רֶאְיַּב קר ךמעַמּו ּךיִדְבעִמּו ךיִּתַּבִמּו ףִמִמ םיִעְּדְרפְצַה ּוְְסְו :וניַהלֲא

 הָוהְילֶא הֵׁשֹמ קעְציו הָעְרפ םעמ ןֶרַהַאְו השמ אצִי :הָנְראְׁשִת
 הָשמ רֶבַדּכ הָוהְי שעיגי :הָעְרַפְל םָשְרַשַא םיִעְדְרפְצִה ירבְדְלע
 ןְרּבציויפ :תֹרׂשַה7ןמּו תִרָצַחַהְךִמ םיִתְּבַהְְוִמ םיִעְּדְרַפְצַה ּותַמָּיַו
 = הַחְוְרֶה הָתיַה יִּכ הֹעְרַּפ אְריויי :ץֶרָאָה שָאְבִּתו םָרָמֲח םֶרָמֲח םָתֹא

 ס :הָוהְי רֶבִר רַׁשֲאכ םָהלֲא עַמְׁש אֶלְו ול"תֶא מַה
 ְךַהְו ְֶטִמתֶאי הַמְנ ןרֲהָאלָא רמָא הָׁשֹמ-לֶא הָוהְו מאיו

 27 1 ןַאָמִמ | 27 sad 8 ubique ¥ | 28 * 6 plur || °° 8 'ִמְבּו ךְרֶדַחְבּו| 1
 6 6 מע | 29 7 * 6 ףַמעבו ךיִדָבַעַבְּו, 5 ְּףמעלָכְבּו | שק 8, ז * 65+ ךיִחֶא |
 55 >6 | 5 * 36+ ךּמְעַמּו | * 6 םֶביִּת- | = >5 | 6 = 6 6ג\6 חץ
 xupiov || 7 6 םֶכיִּת-- cf 5; 65* + תורָצַחַהְִמּא 6/9 | 8 == 1 ריִסֶהְל
 (6 רסאהל?) | 9 )33M5S 6052)8M5S ןַמּו | זז = דָּבְכִיַו | 12 ** 6

 ּףטַמְב ףְדָי-תֶא, 66 1



3-7 EXODUS 85 

 טיו ףַכ-ּושעיו'י :םִיָרָצַמ ץֶרָאלֶבְּב 'ֹםֵּנִכָל הָיָהְו ץֶרָאָה רפעדתֶא

 םָרֶאְּב 'םֶנַּכַה יֵהְּתַו ץֶרֶאָה רֶפְעְדתֶא ךיו והָפַמְב ָּדָיתֶא הא
 -ושעינ + :םִָרְצִמ ץֶרָא"לֶבְּב 'םיִּנָכ הָיָה ץֶרָאָה רפע"ילָּכ" הָמַהְּבַבּו
 'ָנְּכַה יִהְּפַ ּולָכְו אָלְו םיִנְּכַה-תֶא איָצֹוהְל םֵהיֵָכְּב םיִמְטְרַחַה כ
 אוה םיָהְלֲא עֵּבצֶא הֹעְרּפלֶא םּמְִרַחַה ּוָרְמאיו :הָמַהְּבַבּו םֵרֲאְּב
 סם  :הוהְירַּבּד רֶׁשֲאַכ םֵהְלַא עַמְׁש-אָלְו הערפ-בל קזַחיו

 הערפ יִנָפְל בעְיְתִהְו לקּבַּב םֵכְׁשַה הָשמדלֶא היה רָמֲאוופ

 ֹינְדְבעיֶו יִמע חלש הָוהְי רָמָא הפ ויִלַא תְרמָאְו הָמַמַה צוי "הָגַה
 ּךמעְבּו ךידְבעבו ךִּב חיִלָשמ יֵנְנַה ימע-תֶא ַחְלַשִמ ְךְניֵא-סַא יִּכיז
 הָמְרַאַה 'סנו בַעָהדַתֶא .םִירְצִמ יֵּתְּב ּואְלַמּו בֶרַעַהְתֶא יִדיִתְבְבּ
 מע רשא ןש ץֶרָא-תֶא אּוהַה םויַב ֵֹתיֵלְפֲהְוַ : היִלָע םֶהרְׁשֲא
 בֶרָקְּב הָוהְי יִנֲא יִּכ עַדַּת ןַעַמְל ברע םֵׁשתֹויֲה יּתְלבְל היִלָע דַמע
 :"הָּזַה תֶאָה הָיָהִי רֵחָמְל מע ןיבו ימע ןיּב 'תרְפ יִּתְמשְוי :ץֶרָאָה
 לב ויָדְבַע 'תובו הערי הָתיִּב דַבָּכ בֶרָע אביו ןַכ ּהָוהְי שעיו

 הָשמ"לֶא הערפ אָרְקיַויי בה יגְּפמ ץֶרָאָה 'תחשּת םירצמ ץֶרָ
 ןֹוכְנ אָל השמ רֶמאיַנ> :ץֶרָאַּב םֶכיַהְלאַל ּוחְבַז ּוֵכָל רַמאיַנ ןֶרהאְלּו
 := -תֶא חַּבְזִנ ןֶה וניהְלֶא הֹוהיִל חַּבְזַנ םִיַרְצִמ תבעו יִּכ ןִּכ תושעְל

 לג םיִמָי תֶׁשלש RN : לקס אל םֶהיניקְל .םִיָרְצִמ תבעו
ee | |... 

: 

 קתרה תר רב םכיַהְלֶ הוהיל םָּתַחַבְזּ לכ | הטשא " .יפנא
 אצוי יפנָא הֵּנַה הָשמ רָמאִיַו5 :יִדַעַּב וריִּתְעַה תֶכָלְל ּקיַחְרַתדאְל

 ומעַמּו רידבעְמ .הָעְרּפמ בע רפו הָוהיְלֶא יִתְרַפְעַהְו ּךֶמִעמ
 :הָוהיִל חָבָזל םֶעָהְתֶא חֶלש יּתְלַבְל לַתָה העְרִפ "ףסידלא קר רָחְמ
 רֶבְִּכ הָוהְי שעיניז :הָנהְוילא רָּתְעִיַו העְרפ םַעָמ הָשמ אי

 ז2 ל 6 םֵּנָּכ | 13 == dl 6 6 (קזקs ןַּכ שעיו 2MSS[ 5)) | * 1 6 26 םנָּכַה |
 6 Seb 4MSS 3 לכו, 684 לכְבַו | <%>6* || 14 * D3+65 | * 1 6  םיִנָכַה
 cf 13 | 16 * 4- אּוה, cf 7,15 | * 6 +-רָּבְדמַב | ז7 * 6 םֶכיִּת-- (5 ףֶתיִבְבּ

s:para-תֶלָּפ =[ תֶאְלִּפ ] cf 6 || 19 * 1 fitיִנדַא,  rol 66 || 18 1 fit8,5 | ל 6  cf 
plur jee20 * 561 אַביו| ל 6  | tionem, cf 689 et 9,4; 11,7 | bb 6F rodro 

c 268 AWA] | 21 1oMSS x wh? | 22 ~° 6 AieoBoAn-י לכב |41 , 
 0ף060600 | 23 1? רמא " )= רַמא הוהי) c 6 | 24 5+םֵג (6+ס0) |

id 27 |28 26986 'בעמו; MSSהָעְרַּפִמ) ..ססט ..ססט;  ard 000 (pro25 *° 6  

 5 6 ףסת | 26 6 םיִהלָאָה



 66 תומש 9,18—8,28

 דָבְכִיַי :דָחֶא רַאְׁשִנ אל ֹוָמעַמּו ויָדְבעִמ הָעְרִּמ בֹרָעָה סי הָׁשֹמ
 פ  :םַעָהדתֶא חַּלׁש אָלְו תאְּזַה םַעָּפַּב םג ֹוּבל"תֶא הֹעְרּפ

 רַמָא-הֹּכ א תְרכרְ הָעְרַפדלֶא אָּב הַׁשֹמ-לֶא הָוהְי רפא 9

 רֶׁשֲא ךנְקמְּב יהוה | ההד הָבָהּ :םּב קיזחמ ל חלל
 :דֶאְמ דַבָּכ 'רָבָּב ןאצַבּו רֶקְּבַּב םיִלַמנַּב םיִרֹמֲחַּב םיִסּוסּב הָדָשַּב
 תּומָי אלו םִיָרְצִמ הָנְקִמ ןיִבּ לֵאָרְׂשִי הנקמ ןיִּב יהוה הָלָפָהְויּ
 השעי רֶחָמ רמאל דעומ הָוהְי םָשיַו רָב לֶאְרְשי נבל

 תֶמַו תָרָחָמִמ הזה רֵבְּרַה-תֶא הָוהְי שער :ץֶרָמְּב הָּנַה רָבָּרַה הוה
 חָלׁשיויז ּ:דָחֶא תמ-אל לֵאָרְׂשִיַנְב הָנְקִמִמּו םִיָרְצִמ הָנְקִמ לכ
 הער בל דֵּנְכַּו דָחָא-רע לֵאָרְשִ הָנָקַמִמ תמ-אל יהַּגַהְו הֹעְרּפ
 פ | :םַעָהתֶא חלש אָלְו

 ַחיִּפ םֶכיִנָּפָח אָלְמ םֶכָל ּוֵחְק ןרהָאדלֶאְו הָשמלֶא ּהָוהְי רָמֲאיו
 ץֶרָאלּכ לע קאל היָהְופ :יהֹעְרפ יִניִעְל הָמיִמְשַה השמ יקרו שב
 -לָכְּב יתְעְּבְעַבַא רפי ןיִתָשְל הָמָהְּבַהלַעְו םֶדָאָה לע הָיָהְו םִיָרְצִמ
 קרו הערפ ינפל 'ּודמעיו ןׁשְבּכַה חיִּפדתֶא וחקיופ :םִיָרְצַמ ץֶרֶא
 :הָמַהְּבַבּו םָרֲאְּב 'חרפ תעְּבְעַבַא ןיִחְׁש יהו הָמיַמְׁשַה השמ ותא

 ןיחשה הָיָהיִּכ ןיחְׁשַה יֵּפִמ השמ יִנָפְל דָמעְל םיֵממְרַחַה ולָכיאלוי
 עַמָש אלו הערפ בֶלתֶא הָוהְי קחי :םירֹצְמ-לְכְבו םֵּמְטְרַחַּב
 ס | :השמדלָא הָוהְי רב רֶׁשֲאּכ םהלַא

 הָעְרפ נפל בָצִיְתַהְו רֶקּבַּב םֵּכְׁשַה הָשמלֶא הָוהְי רָמאיו ג
 :ינדבעיו יִמַעְתֶא חלש םיִוְבעָה יִהְלֶא הָוהְי רמָא-הּב ויִלֶא תְרַמָאו
 ףירְעְבִז בלא יתֹפגמ-לְכ"תֶא חלש יִנֲא תאֹוַה םַעַּפְּבויִּכי

 יִּתְחְלׁש הת יי :ץְרָאָהִלְְּב יֵנֹמּכ ןיא כ עת רבב מב
 םֶלּואְו < :ץֶרָאָהןמ דָחְּכִתו רבב ָךֶמע-תֶאְו ְךְתוִאְּךאָו יִדָיתֶא
 יִמָש רפס ןעַמְלּו יִחּכתֶא ָךְּתֶאְרַה רּובעּב ְּךיִּתְדמַעָה תאז רּובעּב
 ריֶטְממ יֵנְנַה :םֶחְלַׁש יִּתְלַבְל יִמַעְּב לֶלותְסִמ ָּךדוִע יז :ץֶרָאָהִלֶבְּב

Cp g, 1 ca 3MSS 268 DN}, cf 7,26| 2 cf 7,27| 3 * 1 fit הָּכִמ | * prps 
 , | PS ze unum [sc. animal] quidemלש ai rapabotduא  | 4 * 6רָבַדְּב

ut7 | 7 = 6 וסע 6 6. שזו | 8 6+ ויָדָבַע יָניִעְלּג 6( 7,זס | ף *% 68 ּפ 'ִא ₪ 

tumorum nuliorum) || *'6 ג הָמָהְּבַבּו םֶדָאַּב | זס * 695 קיו | * <6 || 5 8 

 - cfro,r | 15 6 00%0'ִמ ץֶרֶא | 14 7 67 ךמעו 'ִע בלב  20155 Versחרפיו || זז
rau (cf 05₪ח0ד [=x NN\!] et extpignay [= תו | 16 6 éevbeiEwuat év gol. 



2 EXODUS 37 

 יםִּחַה"ןמָל םיִרְצִמְּב ּוהֹמָכ הָיָהדאְל רֶׁשֲא דאְמ דֵבָּכ דֵרָּב רָחְמ תעּכ
 ל רֵׁשֲאלְּכ תֶאְו ְךְנָקמתֶא ּועָה חַלְׁ הָּתַעְויפ :הָּתַעדַעְו הָדָמְּוַה

 הָתיֿבה סאו אָלְו הָנָשב אצְמִײרִׁשא הָמַהְּבַהְו םִֶאָה"לְּכ הר
 הָעְרַּפ יִדְבַעִמ הֹוהְי רֵבְּדיתֶא אָרִיִה< :ּותַמְו דֵרָּבַה םֶהְלְע דֵרֵיְו
 -לֶא ֹוּבִל םשדאל רֶׁשֲאְויי :םיִּתְּבַהלָא ּוהָנְקִמ"תֶאְו ויָדְבע-תַא סִיָנָה

 רָמאיַו> פ הָדָשּב ּוהְנְקִמתֶאְו ויָדְבע-תֶא בֶזַעַיַו הָוהְי רֶבּ
 ץֶרָאלִכְּב .דָרָב .יקיו םומָשָהדלע ףֶדָיתֶא הַמְנ הַׁשֹמלֲא הֶוהְי
 :יםיָרְצִמ ץֶרָאְּב יהָדָׂשַה בָשעלְּכ לעו הָמַהְּבַהְדלַעְו םֶדאָהְלע םִָרָצִמ
 "ּלַהְּתו דָרְבּו תלק ןַתָנ הוו םֹוַמְׁשַה-לַע יּוהָטַמדתֶא הָשִמ טי
 שָאְו דָרָב יהיו. :םיִרְצִמ ץראה לע דָרָּב הָוהְי רממיַו הָצְרֲא שֶא
 ץֶרָאלֶכְּבי ו המ הָיַהְדאל רֶׁשֲא דאָמ דב דָרָּבַה ָךותְּב תַחְקַלְתִמ
 -לָּכ תֶא םִיֹרַצַמ ץֶרֲאלְכב דִרָּבַה ְךיוי5 ול התְיְה" זָאמ "םיִרָצִמ

 רה הבה הָרָשַה בָשעַלְּב תֶאְו הָמַהְּב"דעְו םֶרֶאִמ השב רֶׁשֲא
 לֶאָרְׂשִי גְּב םָׁשרֶׁשֲא ןָשג ץֶרֶאְּב קר = ורֵּבַׁש הָרָשַה ץַעדלָּכתֶאְ
 רָמאָיַו ןרַהְאָלְּו הָׁשֹמְל אָרְקִיו העְרפ חַלָשיַוי :דָרְּב הָיָה אל
 ּוריִתְעַהְי :םיִעָשְרַה יִמַעְו יגָאְג קילצה הָוהְי םעָּפה יִתאָטִח םָהְלֶ
 אָלְו םֶכְתֶא הָחָלַשַאְו 'דָרְבּו םיִהלֲא תק תֶיְהְמ בֹנְו הָוהְלֶא
 -תֶא ׂשֶרְפָא ריִעָה"תֶא יִתאצְּכ הָשמ ֹוְלֵא רַמאָנו=*פ :דֹמֲעַל ןּופְסת
 יִּכ עדת ןעֶמְל דועדהְיָהְי אָלידִרְּבַהְו ןּולּדְחְי תַֹלְקַה הָוהְידלֶא יֵּפַּ

 הָוהְי יִנֶּפִמ ןּואְריִּת םֶרָמ יב יִּתְעַָי יִרְבַעַו הָּתַאְוִי :ץֶרָאָה הָוהיִל |
 הָתׁשִפַהְ ביִבֲא הֶרעָשַה יִּכ הָתָּכִנ הָרעָשַהְו הּתְׁשִפַהוִ :םיִהלא
 השמ אַציו הנה תליִפֲא יִכ ּוְְנ אל תָמָּסְּכַהְו הַטְחַהְו לעב
 דִרָּבַהְו תולקה ולי הָוהְילא ויֵפַכ שרפו ריֵעָהתֶא העְרפ םעמ

 תלקהְו דָרּבהְו ממה לוָחיְּכ הערפ אָ הָצְרֲא ְךתניאל רַמְמּ
 חלש אָלְו הֹעְרַּפ בל קזחינ 5 :ויָדְבעו אּוה ובל דֵּבְכַיַו אטחל ףסיו
 פ :הָשמדדיַּב הָוהְי רָּבִּד רֶׁשֲאכ לֶאְרְשי יֵנְּב"תֶא

 -תֶא יִּתְדַּבְכַה יּנָאְדיִּ הערפל אָּב הָשמדלֶא ל הָוהְי רָמֲאוי 10
 רַּפסִּתי ןעמְלּו וברק הלא יתְתֶא יֵתְׁש ןעַמְל" ויָדְבַע בל-תֶאְ ובל

 18 1 6 ₪ Dn? | 20. 21 ** <6 | 22 * <6, cf 25 | °° 6 ץֶרֶאָּב |
 23 * 6 דיל | sic 8,1 ₪ ךלַהָתו | 24 = 64-4 02 אטגטלט | * 23155 6 Dִיָרָצָמְּב

kai nop |ק\ 6000, 618,4 | ° 6 + e(א*'מ ץֶרָאְב) | << 6 יוג הָב הָיָה | 28 * 6 + ח 

Cpiro,r°634 | 30 >6 | 35 6 השמל, ₪ השמ"לָא |  cf29 6+ רַטֶּמַהְו,  
 iva 6586 éreAoy ||” 1c 68602 D3—||2 6 םֵכיֵנְב"יִנְבּו םֶכיִנְב ינזאב ּורָּפַסִּת
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 יִתְתֶאתֶאְו םִירָצמְּב יִתְללעְתַה רֶׁשֲא תא ְּנְּבְבּו ךֶנְב יִנְִאְּב
 -לֶא ןרהאו השמ ו :הָוהְי ינֲאיכ םּתְעַדיִו סב יִתְמָשְרָשַא

 מעת חלׁשל הָתַא ראס םא 2 ינו יט חלש נפ תל
 לָכּוי אָלְו ץֶרֶאָה ןיע-תֶא הָּסַכְו י'ִלְבְנַּב הָּבְרא רֶחְמ 'איבמ יֵגְנַה
 דרָּבַהְדְוִמ םֶכָל תֶרֶאְשִּנַה "הָטְלִּפה ירָתְיְדתֶא"ולֶכִאְו ץֶרָאָה-תֶא תֶאְרל
 יִּתָבּו ְךיִּתְב אלו :הדְׂשַהדןמ םכְל חמצה ץַעָה"לְּב-תֶא לא
 ָךיִתֹבֲא תֹובֲאו ְּךיִתֹבֲא ּואְר"אְל רַׁשֲא םיִרְצְמְדִלָכ יִּתְבּ יִרָבַעְלָכ
 :העְרּפ םעַמ אציו ןפיַו הֶּזַה םויה דע הָמְדֲאָה" לע םֶתֹויֲה םוימ
 חלש שקומל ובל הֶז הָיְהִי יִתָמ"דַע וילא הערפ יִדְבַע ורמאיול
 הָדְבֲא יִּכ עַדִּת םֶרטה םֶהיֵהְלֲא הוהיזתֶא ּוָרְבַעְיְו םיִׁשְנֲאָהתֶא
 ּוכָל םֶהָלִא רַמאיַ העְרַפ-לָא ורֲהֲא-תֶאְו השמדתַא בׁשויו* :םיָרְצִמ
 ּוניִרָעְנְּב הָשמ רמאיופ :םיִכְלְהַה יִמָו יִמ .םֶכיֵהְלֲא הָוהְי-תֶא ּודְבע
 הָוהְידגַח יִכ ךלנ ּונְרְקְבְבּו ונְנאצְּב ּונֲתֹונָבְבּו ּוניִנְבְּ דלג וניִנְקְזְבּ

 םֶכְתֶא חַלשֶא רֶׁשֲאכ םכְמִע וה ןכ יִהְי םָהָלָא רמאַוי<י :ּנָל
 םיִרְבְּנַה אָנּוכְל ןֵכ אָליי םָכיֵגְּפ דנג הָעְר יִּכ ּואְר םֶכְּפַטתֶאְ
 יִנָּפ תֶאַמ םָתֹא 'שֶרְנִיו םיִשְקְבְמ םָּתַא ּהָתִא יכ היהְי-תֶא 'ּוָדְבַעְו
 ץֶרָאזלע ְךֶדָי הָמְנ הָשמדלֶא הָוהְי רָמאלַו* סם  :הׂעְרפ
 ץֶרֲאָה בֵׁשֲעלָּכתֶא לכאיִו םיָרְצִמ ץֶרָא-לע לעָיו יהַּברַאְּב םִיֹרְצַמ
 ץֶרָא-לע להַטַמדתֶא הָׁשֹמ טוי דָרְּבַה ריִאָשַה רָשָא"לָּ תא"
 הָלֵיָלַה-לָכְו אּוָהַה םוּיַהדלָּכ ץֶרֶאְּב םיִדָק חּוְר יגַהנ היהיִוי םִיִרְצִמ
 לע הַּבְרַאָה לע 4 :הָּבְרֲאַה-תַא אָשְנ םיִדָּקַה ַחּורְו היה רֶקְּבַה
 הָיָהדאל ונפל דאָמ דֵבָּכ םִיָרְצִמ לּובְנ לֶכְּב חנו םיִרְצִמ ץְרָאלַּכ
 קֶרֲאָה לכ ןיעדתֶא ספוג 5 :ןכ"הִיִהי אל ויָרֲחַאְו ּוהמָּכ ּהָּבְרַא ןֵכ
 רֶׁשֲא ץֵעָה יִרּפ-לַּכ תֶאְו ץֶרָאָה בָשַעלָּבתֶא לבא ץֶרֶאָה ּךָשִחִּתו

 ץֶרָאלְכְּב הֶרָשה בָשעְבּ עב קְרְוְּכ רפונדאלו דָרְּבַה ריָתוה
 יִתאָטָמ רֶמאיו .ןֶרָהאָלְו הֵׁשֹמְל אָרְקְל הערּפ רֶהמְיויé :םָרְצִמ
 ּוריִּתְעַהְו םעֿפַה ךֶא יִתאָטַח אָג 'אָש הָתַעְיז :םֶכָלְו סָביַהְלַא הָוהיל
 31 תונעל | 4 *1 ןַאָמְמ, + 7,27 | * 6-- תַעָּכ, 6/9,18 | * 68 'בָנלֶבְּב |

tlc, 57" 3 residua eius [quod]|| 7 <65 | > 5ד  To mepioddv5 °° 6 ח6צ  

 Vers 'ִבְּב | זז * 6 ודבעו יִגַה ּוכְלַי | * 6 ּוׁשְר- | 12 יו ךַא איִבָהְל, 4
 (689 ירא אביו) || ל 6 ץעֶה ירְּפ"לּכ תֶאְו; 285 3 לכ תאו | 13 6 גַהָניַ

 cf 4 et 9,23 | 15 6 NWR, cf Gn 6,11 | 17 * 268 ואש



6 EXODUS 89 

 םעַמ יאָצַַו :הָזַה תֶוָּמַהתֶא 'קָר יֵלֲעַמ רַסְיְו םָביֵהְלֲא הנוהל
 אָשיַו דאָמ קח םִייַחּור הָנהְי ךפַהיו 9 :הָוהְיְלֶא רַּתְעִיַו הָעָרּפ
 לָכְּב דָחֶא הָּבְרַא ראָשָנ אָל ףּוָס הָמָי ּוהָעְקְתִיַו הָּבְראָהְתֶא
 ןגְביתֶא חַפש אָלְו הָעְרִּפ בל"תֶא הָוהְי קנת :םָרְצִמ לב
 פ  לֶאָרְׂש

 "לע ּךָׁשֲח יִהיִנ םִוַמְׁשַה-לַע ְךדָי הָמְנ הָשמלֶא הָוהְי רָמאיִוי
 יהיו םִיָמְׁשַה-לַע ּודי-תֶא השמ טו :ָּדַׁשְִח ׁשֵמֵיְו םִיָרְצִמ ץֶרֶא
 -תֶא ׁשיִא ףארדאל5 :םיִמי תשלש םִיַרְצַמ ץֶרַא-לְכְּב יהָלַפֲארַׁשִח
 הָיָה לֵאָרְִׂ ינְב-לְכְלּ םיִמָי תֶׁשְלׁש ויִּתְחַּתִמ שיא ומקזאלו ויַחֶא
 דתֶא ּודְבַע וכל רַמאַּו "השמ- לֶא הערפ ארקיו :םֶתְבָשומְּב רוא
 רֶמאָוי :םֶכָּמַע ל םֵכְּפַמ-מּג "ני כרב םֶכְנאָצ 2 'הָוהְי

 -תֶא דבעל חֶלנ ממ יב הֿטְרַ רַאְׁשת אל ומ -/ רגקמ"םנֿ
 4 ןש כ שירה יורש וה שר ה תה 7 -י ה קייל ap ו לי ב :הּמָׁש ּונַאּב-רע הָוהְיִתֶא רבענ-המ עדגדאל ּונחנאו ּוניִהלֶא הָוהְי

 העְרּפ ול-רמאיו 28 :םחְלׁשְל הָבָא אָלְ הֵעְרַּפ בל"תא הָוהְי קּזַחיו הז

 :תּוְמְת ִָּפ ךְתֶאְר יב כ יִנָפ תואר ףת"לא ףל רָמָשה ילעמ ךל
 פ  :ְךיִנּפ תּואְר דוע ףסאדאָל ָּתְרַבּד ןכ השמ רָמאִיַו

 -לַעְו הֹעְרַּפ-לַע איִבָא דָחֶא עַגנ דוע השמ-לֶא הוהְי רַמאיוי 11
 שֶרְגְי שר הלכי מל הָּזִמ םֶכְתֶא יחַלָשְי כ-ירחא םיִרְצמ
 ּוהַעַר תַאמוׁשיִא ּטֵאְׁשְִו םעֶה ינְזֲאְּב אָנירָּבּצצ :הָּזִמ 'םֶבְתֶא
 ןח-תֶא יהָוהְי ןתיו' :בֲהְז ילכו 'ףָכ"ילְּכ יּהֵתּועְר תֶאַמ הַׁשֲאְו*
 םיִרְצִמ ראב דאמ לוד הָשמ ׁשיִאָהוםּג 'םיָרְצִמ יִניִעְּב םַעָה
 הָכ השמ רַמאּיוצ ס :'םַעָה ניב הערפ-יִדְבע יִניִעְּב
 וכְּב-לְּכ תַמּו5 :םִיָרְצַמ ךותַּב אציי ינֲא הָלְייַה תֶצַחַכ הָוהְי רֶמָא

 הָמְפשַה רֹוכְּב דע ֹואְסּכילֲע בשיה הפ רוָכְּבִמ םירצִמ ץֶרָּב
 -לָכְּבי הָלדְג הָקְעַצ הָתְיֲהְו :הָמַהְּב רֹוכְּב לֹכְיי םיִחְרָה רֵחַא רֶׁשֲא

 17 ° >6|| 18 ca 14MSS 65 + Nh | 2r "+ 8 ְךָשחַה ךָשְחְיְו א ּףךָשח שומב
 הלילה ? | 22 6+ 0066 ex Dt) זז; 5,19( | 24 * 21155 (₪)69 +jרַהַאו |
 bMS 68 + םֶכיֵהלֲא | < 63 ּובְע?, cf Gn 508 | 25 211155 ּוניִדיִּב | 29 >6|
 Cp rr, 1 * 18MSS 68 ןכ"ירחאו | ל 8 חַלָשַא : יִחְלַׁשּכ | = 3 ּואֵצ םֶכְלִּ
 םֶכְליְל (הלכ 6 IMS < || (cf 322) 65> 2% || )זavח a 6 + למ, 4

cf 1236 |3,22; 12,35 || 3 ** ₪ יִּתַתָנְו (9 ןתיָע; 1 4 | * 6 + םּוליִאַשַהְו ,  
 5 8155 6 יִניִעְב | כ >6 | 5 = 6 דלָּכ רוכבדדעו || 6 === 355 8 םִיַרְצַמַּב.



go תומש 1 5 

 יְּבולְכְלּוז :ףסת אל 'ּוהָמְכְו הָתָיָהְנ אֵל 'ּוהֹמְּכ רֶׁשֲא 'םִיָרְצִמ ץֶרֶא
 רְׁשֲא ןּועְדת ןָעַמְל הָמֵהְּב"דַעְו ׁשיִאַמְל ונשל בֶלָכְְץִרחְ אל לֵאָרְׂשִ
 יִלֶא הָלֲא ךיֶדְבעדלְכ ודְריְו : :לֵאְרְׂשִי ןיִבּו םִיַרְצַמ ןיִּב הוה הָלָפ
 ןֵכייִרֲחַאְו ךיִלְְרְבירַׁשַא םעֶה- לכ הָּתַא אַצ רמאל יִלדּוחּתְשַהְ
 השמדלֶא הָוהְי רֶמאופ ס :ףָאִרֲחָּב הָעְרַפעְמ אָציַו  אצא

 הָשמויי :םִָרְצִמ ץֶראְּב יִתְפּומ תובְר ןעֶמל הָעְּפ יא עמוד
 -תֶא הָוהְי קּזחינ הָעְרפ יַנְפִל הָלֶאָה םיִתָפּמַה-לָּכ"תֶא ּושַע ןרהַאו
 סי - ?וצלאמ לַאְרְׂשִינְּב- תֶא חלש- אָלְו הערפ בל

 :רֹמאָל םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב ןרהַא- לאו השמחלֶא הָוהְי רָמאיוי 2
 ה ישדסל םֶכָל אה ןושאר םיִשָדָ שאר כָל הנַה שדחה

 | As ל תיבה טעמא }תבל הש aad הש ׁשיִא
 = לָכָא יפל שיא תֵׁׂשְפְנ תָסְכַמְּב ֹותיִּב"לֲא בֶרְקַה רוָנְכֶשּו אוה חקלו
 <  םיִשּבְּכהְִמ םכל היי הָנְׁשְּב רֶכַז םיִמְת השי :השה-לע ּוסְכִּת
 7 םי רָשָע הַעָּבְרַא דע תֶרָמָשִמְל םֶכָל הָיָה :ּוחקת םיִּזעֲה"ְוִמּו
 חקל :םִיָּבְרעֶה ןיִּב -לַאְרְשידתדע להק לָּ ותא וטחשו הנה שחל
 -רָשַא םיִּתַבַה לע לע ףוקָשמַהלַעְ תֶזּוזְמַה יתְׁש-לַע ּוְנְתָנְו םֶּנַהְומ
 תֹוצַמּוי שאדילצ ה הָזַה הָליֵלַּב רַשָּבַה"תֶא לָכֲאְו :םֶהָּב ותא וְלְכִאי
 יִּכ םיִמָּב ( .לַשְבִמ לשבּו אנ לנממ לָבאָּתְלֶא :ּוהְלְכאְ :םיִרֹרְמ"לֲ
 "דע ּגָמִמ  ּריִתֹות"אָלְו :וברק-לעו יעְרּכ-לע ושאר שָאיִלְצְדםא
 ותא ּולָכאְּת ּהָכָכְויי :ּופְרָשִּת שָאּב רקּב"דע ּונָמִמ רַתַנַהְו ירקּב

 ותא םָתְלכאְ 'ָכְדְּב םַכָלָמ' םֶכיֵלְגרְּב ֹמכיֵלֲענ םיֹונֲח םֶכיִנְְמ
 = ָּזַה הָליִלַּב םיַרְצִמ-ץֶרַאְב יּתְרַבַעְו * :הוהיל אּוָה חספ ןווּפַחְּב
 יֵלֲא-לֶכְבּו הָמֵהְּבירַעְו םָדֶאַמ םִירְצִמ ץֶרֶאְּב רֹוכְּבלְכ יִתיֵּכַהְו
 לע תאל טל םֶּדַה הָיָהְו יי :הָוהְי יִנֲא םיִטָפְׁש הָשָעֶא םִיְרְצִמ
 היהידאלו םֶכלע יִּתְחַסְפּו םֶּדַה-תֶא יִתיִאָרְו םש םָּתַא רֶׁשֲא םיֵּתָּבַה
 םָכָל הזה םויה הָיָהו4 \:םִָרְצִמ ץֶראְּב יִתְכַהְּב תיִחְׁשמְל : ףֵָּב םֶכְּב
 ּוהָנֲחִּת םלֹוע תֶקֶח םֵכיֵתרדְל הוהיל נח ותא םֶתְגַחְו ןורְּכול
 רֶאָש ּותיִּבְׁשַּת ןושארה יםּויַּב ְּךַאי : ןלָבאת תֹוצִמ םיִמָי תַעְבְש 5

 6 ל (Seb = ib | 7 1 6 ₪6 עַרּת | 6ק 12, 3 5 68 'שָי יִנָּב (₪
 6.47 | 4 6 = ונָכַש ותא | 5  םִיִבָׂשְּכַה | 6 4 3 | 8 = קזקפ 'רמּו תוצמ"לע |
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12,16—31 EXODUS or 

 םּיִמ לֵאָרְשִִמ אוהה ׁשֵפָּגַה הָתְרְכִנְו ץמָח לָכֹאלָּכויִּכ םָכיּתָּבִמ
 םויבּו יׁשְדק"אָרְקִמ ןושארֶה םוּיַבּו6 :יִעָבְׁשַה םויזדע ןשארה

 ףא םֶהָב הָשָעְיאל הָכאָלְמ"לְּכ םֶכָל הָיָהְו ׁשֶדָק"אָרְקמ יִעיִבָשַה
 -תֶא םֶּתְרַמְשּויז :םָכָל הָשָעַי .ּדבְל אּוָה שָפְנדלֶכְל 'לכָאו רשא
 םיִרְצַמ ץֶרָאמ םֶכיִתוְפְבִצְתֶא יתאצוה הנה םּויַה םֶצָעְּב כ תֹוַּמַה
 הָעְּבְרַאְּב ןשאבְּבַ :םלוע תָּקִח םֶכיֵתְרדְל הָּנַה םִיַה-תֶא םָּתְרַמשּ
 שרחל םיִרָשַעְו דָחֶאָה םוי דע תַצַמ לכת בֶרָעּב שדהל םֹוָי רֶׂשֲע
 תַצַמְחַמ לבא-ל יִּכ םֶכיִּתְבְּב אֵצַמִי אל ראָׂש םיִמָי תעְבְׁשיפ :בֶרַעְּב
 -לּב>ס ץֶרֲאָה חַרֶזֶאְבּו רָנַּ לֶאְרְשי תַדעַמ אוהַה שָפָּנַה הָּתְרְכְנְו
 פ  :תֹוצַמ ּולְכאַּת םֶכיִתְבִשוְמ לכְּב ולכאת אֶל תֵצֲמְחַמ

 םֶכָל ּוחָקּו ּוכָשְמ םהְלא רֶמאָּי לַאְרְׂשי ינְקְודלָכל השמ אַרְקיַו ו
 ָתְלַבִמּו בוזֶא תֹּדנַא םֶּת קלוי :חַסַּפַה וטחשו םֶכיִתְחַּפְשִמְל ןאצ
 םֶּדַה-ןמ תזּוזִמַה יִתְש-לֶאְו ףוקְׁשַּמַה- לא םָּתְעַּנַהְו יֿפַּברְׁשַא םֶּדַּבי
 רֶבָעְו רָקְּב"דע ֹותיֵּב"חַתָּפִמ שיא ּוָאְצַת אל םֶּתַאְו יּהַפּב רֶׁשֲא
 יִתָש לַעְו ףוקְׁשַמַה- -לַע םֶּהתֶא הֵאְרְו םיִרְצְמתֶא ףֵנְנְל הָוהְי
 םֶכיֵּתְּב-לא אָבְל תיִחָשַמַה ןִּתִי אָלְו חַתַּפַה-לַ ּהָוהְי חַסֶפּו תזּוזַמַה

 היְָו* :םֶלועדדע נבל לקח הזה רבְּרַה"תֶא םתְרמׁשואי :ףגנל
 -תֶא םָּתְרַמְשּו רֵּבַּד רֶׁשֲאּכ םֶכָל הָוהְי ןתי רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לֶא ּואָבְתִדיִּ
 תאְּזַה הדבעה הַמ םֶכיֵנְּב םֶכיִלא ורְמאודיִּ הָיָהְו< :תאּזַה הָדֹבֲעֲה
 הנס יֵתְּב-לע חַס רֶׁשֲא הוה אּוה חסֿפ-חבְז םַּתְרַמַאַו7 "ל
 םַעָה דקיו ליִצָה ּוניֵּתַּב-תֶאְו םִיַרְצִמ-תֶא ֹוּפְנְנִּב םיִרָצְמְּ אשי
 הָשמחתא הָוהְי הָנִצ רֶׁשֲאַּכ לֵאָרְִׂ ינְּב ושעיו כליו :ּוֲחָּתְׁשִו
 -לכ הָּכַה הוה הָליִלַה יִצֲחַּבויֲהְו>פ  ם ָּשָע כ או
 יִבְׁשַה רֹוָכְּב דע ואְסָּכ לע בשיה הֹעְרַפ רֵכְּבַמ םיִרְצִמ ץֶרָאְּב ֹוכָּב
 "אה הלל הערפ םָק :הָמֲהְּב רֹוכְּב לָכְו רּוְּבַה תיִבָּב רֶׁשֲא
 תִיַב ןיַאריִּכ 'םִיָרְצִמְּב הָלדְג הָקֲעִצ יִהְּתַו םִיֹרְצָמ- לכו יֶדְבע-לֶכְו
 ומּוק 'רָמאיו הלל ןרהַאלּ הָשמל יאְרְקיִויי :תמ םֶשְיִא רֶׁשֲא

 יהָוהְיתַא בע כל לֶאְרְִ ןנּבימנ םֶתַאְנ יע ּךותמ אָ
 :6 *= 6 שדק אֵרָקִי 'רה םPַה0); 1455 ג םויַּב | * 6 הָשְעַי | 17 6
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 92 תומש 1-3

 ּוכְלְו יםָּתְרַּכִּו רֶׁשֲאכי יחְק םֶכְרְקְבינ םָכְנאְצ-םנ* ::םֶכרְּבַדְּכ
 ץֶרָאָהְְו םֶחְלָשל רַהמְל םַעָה-לע םיִרצִמ קֶזַחֶּתַויי :יתא"םנ םָּתְכַרַבּו
 םָתֹרֲאְׁשִמ ץַמְחַי םֶרַמ וקְצְּבְתֶא םַעָה אָשיַו* :םיִתְמ ּונָכְּכ ּורְמָא יִּ
 ללֶאָשיו השמ רֶבְּכ ּושע לארָשיחינ ב5 :םָמָכְׁש-לַ םֶתְלְמְשְב תר
 םַעָה ןֶח-תֶא ןַתְנ הוה :תֶלָמְשּו בֵהְז יִלָבּ סבל םִירְצַמִמ
 עסקה פ םִיִרְצַמדתֶא ּולְצניו םּולאָשיו םִיַרְצַמ יִניִעְּב
 רבְל םיִרְבְנַה ילנר ,ףָלָא תואָמדשֶשְּב הָתְִס סָסְמְעְרַמ לֶאְרָשידיגב
 :דֶאַמ דַבָּכ הנקמ רֶקְבּו ןאָצְו םֶּתִא הל ב ברע םֶגוּ :ףטִמ
 ץֹמָח אל יִּכ תוצמ תגָע םִיָרְצַמִמ ּואיִצֹוה רֶׁשֲא קַצְּבַהתֶא ּופאיפ
 :םָהְל ושָעְדאְל הָרֵצ"םגְ ּהִמַהַמְתַהְ לכי אָלְו יםיִָצִמִמ ושני
 עּבְראְו הָנַׁש יםיִׁשלׁש "םיִרְצַמְּב ּובָשי רֶׁשֲא לאָרְׂשִי יִנָּב בשמו
 יהיו" הָנָש תואָמ עּברַאו הָנָׁש יםיִשלָש | ץקמ יהיו: :הָנְׁש תואמ
 יליל6 :םִיָרְצִמ ץֶרַאמ הָנהְי תֹוָאָבַצ- לָּכ ּוָאְצִי יהָזַה םויַה םֶצָעְּ
 הוהיל הוה הָליֵלַה"אּוה םיִרצִמ ץֶרָאַמ םָאיִצוהל הוהיֵל אּוה םיִרָמש
 ַפ :םתרדל "לֶאְרְשי ִנָּבלֶכְ 'םיָרְמַש

 רָכנןְּבלְּכ חַסֶּפַה תֶקִח תאָז ןרהאְו הָשמלֶא ּהָוהְי רַמאיוג
 לָכאִי זָא ותא הָּתְלַמּו ףַסּכתנְקִמ ישיִא רָבֲע-לְכוא וב לָכאידאל
 איצות-אל לַכָאָי דָחֶא תיבְּב5 וב לכאודאל ריִכְׂשְו בָשות6 וב
 לֵאָרְשִי תרע- לבה :וביּורְבְׁשִת"אְל םַצָעְו הָצּוח רָשְבַה ןמ תִיּבַהְְוִמ
 -לָכ ₪ למה הוהיל הספ הָשַעְו רג ְּךְּתַא רּנווב5 :ותא ּושעָי
 :וּב לכאוזאל לֶרֲע- לכו ץֶרָאָה חָרְזָאְּכ הָנָהְו ותשעל ברק ֹוָאָו רָכָז
 נבל ושער :םֶכְכוָתַּב רַגַה רגל חַרֶזָאל הָיְהִי תַחַא הָרוּתפ
 יהי ס ::וׂשָע ןּכ ןרֲהַא-תַאו הָׁשֹמ"תֶא הָוהְי הָגצ רֶׁשֲאַּכ לארי
 -לַע םִיָרָצִמ ץֶרָאמ לֵאָרְׂשִ ןנְּביתֶא היה איצוה הזה םויַה םֶצָעְּב
 פ  :םָתאְבִצ

 -לָּכ רֶטָּפ רוכְּבדלכ ילדשק> :רמאָל השמדלֶא הָוהְי רָּבדיוי 13
 :אּוה יל הָמַהְּבַבּו םָדֲאָּב לֵארְׂשִי יִנְבְּב םֶחְר

 םִיֹרָצַמַמ םָתאָצְי רֶׁשֲא הָּנַה םויַה-תֶא רוז םָעָה"לֲא הָשמ רָמֲאו
 32 = <6 | 38 6MSS 6980 +1 | 39 = 268 'yמ םּושרַג | 40 * 6%
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(in40 | °° >6 | 42 * 46 הֶלִיל  ut4ז * 6ב-שמחו,  | )21,5; 25,26; 479 

 fine.v 41:) | * 6 + תּויְהְלל )3 מופ אּוה רָמַש | 43 13MSS 3 'הא"לָאְ |
44 6+-%:1 8 | 47 cf3 | 48 10155 . Vers Dכn || 51 3 .לכ" 
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 ַמֲח לֵכֲאי אָלְו הָּנַמ םֶכְתֶא הָוהְי איצוה די קֶזֲחִּב יִּכ םיִדָבַע תיֵּבִמ
 -לֶא יהָוהְי תֲאיִביייִכ הָיָה :ביִבֲאָה שֶדָחְּ םיִאָצ םָּתַא םיַהּצ
 יבא עבֶשנ רֶׁשֲא "יסּוביהו יִּוָחְהְו יֹרֹמֲאָהְו ייּתֲחַהְו יִנענְכִ ץֶרָא

 תוצמז :הָוהיל גה יִעיִבָשַה םייבּ תַצמ כ לבא םיַמָ יתעבשפ :הָּזַה
 דל יהאְרידאלו ץֶמָח ףל הָאְרְיאל םיִמּיַה תַעְבְש 'תֶא לבא
 יהָז רובע רמאל אּוהַה םויּב ָךִנַבל ּתְדנַהְו* לבלב ראש
 ןורְּכזלּו ףְךלַ תואָל ל הָנָהְופ :םיִרְצִמִמ יִתאָצְּב יל הָנהְ הֵׂשְ

 ףאצוה הָקְח ריב יב ְּךיֶפְּב הָוהְי תרות הֶיֵהְּת ןעמְל ּךיניִע ןיִּ
 םיִמָיִמ יּהָדֲעּוִמְל תאָּזַה הָּקִחְה"תֶא "תְרַמֶשְויי :םִיָרצַמִמ הָוהְי
 רֶׁשֲאכ יִנענְּכַה ץֶרָאלֶא יהָוהְיְךֲאְבייִכ היָהְוִי  פ  הָמיִמְי
 הָוהיִל 'ֲתָררָמּפידלֶב תרבעהוי> ל הָגְתְּו 'ףיִתבִאלו ל" עּבְשנ
 י-לָכְויג :החיל יםיִרְכזק הל הָיָה רֶׁשֲא הָמהְּב "ָנָׁשורֲמַפ"לכְו
 םֶרֶא רֹכְּב לכ וּתְפרַעְו הְָּפִת אָל"םִאְו הָשְב הָּפַּת 'ּומָח 'רֶטּפ
 תְרַמָאְו תאָּזִ-הַמ רַמאָל ירָחְמ נב ךְלֶאְׁשוהיִכ הָיהְניי :הְָּפִת ףיְנְבְּב
 -יִּכ יהיו :םיִדָבְע תיִּבִמ יםִיַרְצִמִמ הֹוהְי ּונָאיִצוְה די קֶזַחַּב ויָלֶא
 רֶכָּבִמ םִיַרְצִמ ץֶרָאְּב כבל הָוהְי גרה נֲחְלְׁשְ הערפ הָשְקַה
 םיִרְכּזַה םֵחְר רֶטּפלּכ הויל יז יִנֲא ןכדלע הָמַהְּב רֹוכְּב"דעֶו םֶדֶא

 ףיגיע ןיּב תמול הָכילע תואל הָיָה הָדְֲא נב רכְּבלָכ
 ס  :םיָרְצַמִמ הָוהְי ּונאיַצוה די קֶזְָּב יִּב

 ץרא ּךֶרָפ םיהלָא םָחְניאְלְו םֶעָהְתֶא העְרפ חֶלשְּב יִהַָויז
 םֶתאְרּב םָעָה םֶתָנִיְְּפ םיִהלֲא רַמֲאויּכ אּוָה בְרָק יִּכ םיִּתְשְלִּפ
 -םִי רָּבְדּמַה ְּךֶרָּד םַעָהדתֶאוםיִהְלֶא בפיו :הָמְיָרְצִמ ּובַשְו הַמֲחְלִמ
 -תֶא השמ חקר 5 :םיְָצִמ ץֵרָאַמ לַארׂשיהונב לע םיִשָמַחַו ףּוס
 דֶקָּפ רמאל 4 ינְּב"תֶא עיִּבְשִה עַבְׁשַה יִּכ ומע ףסוי תֹוָמְצַע
 עָסיופ :םֶכְּתִא הָּזִמ יֵתֹמְצעדתֶא םֵתיֵלֲעַהְו םָכִתֶא םיִהְלֶא דִי
 Cp 13, 5 * 5 468 +.ףַהְלֶא | * 3MSS ₪ om | | ° + יִנְרְּפַה 4

cf 6 |6 * 269 תש | * 68 ּולכאת | 7 *  | WAT 64 6, invers)3  
 b prps NY @( | 5 71155 060 אל | 45s“ | < 6 הָיָה | 8 = 18+ הָּוַה דעּומַה |
 זס * 6 plur | ל >65 | זז * 23155 296 +-יָהלֶא | = 6 ְּףיָתֹובֲאַל | 12° 34
 רוכְּב: | * 6+םיִרָכְַה | 5 6 לָּכ | 4 קזקs םֶחְר (5) ||  קזק שידקמ, ₪/ 6 |
 120 מ ךל היהי...לכו 44 | 13 * 8+ רַכָז רוכב, 6[ 12 | ל 65 ו םֶחַ )$

 קוטז) | < 5 הָמֵהְּב | 14 * 6 רַחַא? | * 6 'ִמ ץֶרֶאַמ | 15 6+ רֹוכְּבילָּכ |16 6 =
i 6 0.ךַאיצוה | 17 6 : ַלָשְבְ | 18 ... םישימחו,  



 94 תומש 1 8

 םֶמּוי םֶהיֵגְפִל ףלה הָוהְיְויי :רבְדִמַה הָצְקִּב םֶתאְב ּנֲחִַו תוכְסַמ
 תֶּכָלְל םֶהָל ריִאָהְלי שָא ּמַעְּב הָלִיַלְו ְךֶרַה םֶתחְגַל ןְנֶע דּמעְּב
 ונפל הֶלִיִל ׁשֵאָה דּומַעְ םֶמֹוי ןֶנָעֶה דּוָמַע שיִמָיאְל = :יהָלְוַלְו םמזי
 פיי גםעה

 ּובְׁשְו לארשי ינָּבדלֶא ָּּבַּד :רֹמאָל הָשמ-לֶא הָוהְי רָבִדִיַוי 4
 וחְכַנ ןֿפצ לעב יִנפְל םִיַה ןיִבּו לּדנַמ ןיּב תליחה יִפ יֵנפַל ונח
 רגָס ץֶרָאְּב םֶה םיִכָבְנ ילָאְרְשי ינָבְל הֹעְרּפ רַמָאְוי :םיה"לע ּונֲחת
 הֵדְבּכֲאְו םֵהיֵרֲחֲא ףדרו הערפ-בל- תֶא יִּתְקִּזִחְו+ :רֵּבְדַּמַה םָהיֵלע
 ךלמל י דגיופ :ןכ-ושעיו הָוהְי יִנָאְדיִּכ םִיָרְצַמ ּועְדְיְו וליַח- לבב העְרְַּב
 מאיו םָעָהִדלֶא ֹויָרָבעו הָעְרּפ בכל ְךַפֲהַיַו םַעָה יחַרְב יִּכ םִיֹוצַמ

 בתא רָסֶאנ :ּונָדבְעמ ילֲאְָׂשִ-תֶא ּונְחלָיכ ּונישָע תאז"המ
 םיָרְצִמ בֶכָר לָכְו רּוחְּב בֶכָו תואְמשש חקיול :וָמַע חקל ּומעדתֶאְו
 הרי םִיַרְצִמ למ הערפ בל"תֶא הֹוהְי קוו ולְּבדלע םֵׁשלְׁשְ
 םִיַרְצִמ ּופדְרִיו9 :הָמְר דִיַב םיָאצי לֶאְרְשי ינָבּ לארי יִנָּב יִרְחֶא
 וישר הׂעְרַּפ יבָבָר סוס" לכ םיַה-לַע םינֹח םָתוא וגישיו םָהיִרַחֶא
 דיִנָּב ּואָשיו ביִרָקִ הָעְרַפּו וס :ןֶפְ לַעַּב נפל יתיִחֲ רפ-לע ּוליֲחְו
 ּוָקְעְצִיַו דאָמ ואְרייַנ םהיֵרֲחֲא עֿפנ וםִיָרְצִמ הֵּנַהְו םַהיֵגיֵע-תֶא לֵאָרְׂשִ
 םִיֹרְצִמְּב םיִרָבְקִיִא יִלְּבִמַה השמד לָאר ורָמאיַוו :הָוהְיְדלֶא לֶאְרשידינב
 :םיִרְצַמִמ ּונֲאיִצֹוהְל ּונָל תיִשָע תאז-המ רָּבְמַב תּומל נתח
 ּנָמַמ לדח רמאל םִיַרצַמְב ףילא ונְרַבְּד שא רַבְּדַה הָזְאלַהְיי
 :ירָּבְדמּב ּונֲתמִמ םיִרְצִמִדתֶא דָבֲע ּונָל בוט יִּכ םִיָרְצַמ-תֶא הָדְבעְנְו
 הוה תעּושידתא ּןאְּו ּובָציְתַה ןאְריִּת-לַא ₪ םַעָה- לא השמ רַמאּיוי
 ופסת אל םויה םִיַרְצַמ-תֶא םָתיֵאְר רֶַא יִּכ םויַה םכָל הֶׂשֲעיײרְׁשַא
 פ  :ןְׁשְרֲחַּת םֶּתִאְו כָל םֶחָלְ הָוהְי :םלוע-דע דוע םֶתֹאְְל

 לֵאָרְׂשִייַנּב-לָא רֵּבַּד יֵלֲא קעצּתדהמ הַׁשמ-לֶא הָוהְי רָמאיוייפ
 ּואָבְיְו והעקבּו םיהדלע ְךְדי-תֶא הטְנּו ףטמדתַא םַרָה הָּתַאְוי ּועָסִיו
 םיִרָצְמ בֶלהתֶא קּזִחְמ יֵנְנַה יֿנאול :הָׁשָּבִיַּב םִיַה ות לארשידינב
 :ויִשְרַפְבּ וָּבְכְרְּ וי לָבְבּו העְרַפְּ הָדְבָּכֲאְו םֵהיֵרֲחֲא ּואָבְיְו
 :ויִשְרַּפְבּ וּבְכְרֶּב הָעְרַפְּב יִדָבְּבַהְּב הָיהְי יִנֲאיִּכ םִיָרְצִמ ּועְדָיוי

 ודל זול:

 =  | Cp 14, 2 6 IS (cf Nu 337 6 Eripwoםעה"לכ 6 22 || 6< =
 BF 33,8 תריחה=Eוקשס) | 3 = 697" יִנָּב ומעל? | 4 8 + הָשמְל הוהי רָמאיַו |
 5 561 חרב | ל 2155 6 " יִנְּב | 7? 'רו jb cf2 | ro IMS א. םיעְסנ | 12 68+
 הֶּוַה| 13 Seמ 6155 יי רֶׁשֲאַּכ | 15 + הָוְהְיילֶא השמ קעציו | דד 6'ַמּו הערפ.



11 2 EXODUS 95 

 םֶהיֵרֲחֶאַמ ָךְלינ לֵאָרְׂשִי הָנֲחַמ יִנְפִל ךלהה םיהלֶאָה ּךאְלַמ עַסיַופ
 הָגֲחְמ ויְב אבו :םֶהיֵרֲחַאַמ דָמַעְיַו םֶהיֵנְפִמ ןְנְעֶה דּוָמַע עס
 יהָלְילַה-תֶא ראינ' 'ְךָשחַהְו ןֶָעַה יהיו ילֵאָרְׂשִי הנְחַמ ןיבּו םִיֹרְצִמ
 ףלויו םיַה"לע ודי-תֶא הָשמ טיי :הָליָלַה"לָּכ הָז-לֶא הָז בֵרָקאָלְו
 הָבְרֲחָל םָיַה-תֶא םֶשיִו הָלָּלַה- לָּכ הע םיִדְק ַחּורְּב םִיַה-תֶאו הָוהְי

 םֶהָל םימַהְו הָׂשְִיַּב םִיַה ְּךֹותְּב לֵאָרְׂשויגְב ּואְביַו>י :םִָמַה ּועָקָּביַו
 םּוס לב םָהיֵרֲחַא ואביו םִיַרצִמ ּופּדריַנ :םלאמַשִמּו םֶניִמיִמ הָמֹוח

 ףֵתְׁשִו רקבה תֶרְמְשאְּב לַהְיַו + :םיַה ךותְדלֶא ויָשָרפּ יָּבכְר הערפ
 :םִיָרְצַמ הנֲחֹמ תֶא םֶהָיַו ןְנָעְו שֶא דּוָמַעְּב םִיִרְצִמ הנְחְמדלֶא הָוהְי
 הָסּונָא םיִרְצַמ ירמי תֶדבְכַּב והָגַהְנִיַו ויְתבְּכְרַמ ןפא תֶא ירסר5
 הָוהְי רֶמאַו6 פ :םִיָרצַמְּב םֶהל םָחְלְ הָוהְי יִּכ לאָרׂשִי ינפמ
 ובכְרְלע םִרָצְמלַע םיִמַה ּובָשָיְו םיה" -לַע רְתֶא הָמְ הָשמלֶא
 קב תוגפל םיַה בָשיַו םיַה" לע ודחתֶא הֶשמ יוז :ויְׁשְרפ"לעֶו

 :םיה ְךֹותְּב םִירָצמיתֶא הָוהְי רעניו ֹוִתאָרל םיִסָ םִירְצמּו נתי
 הערפ ליח לכ? םישְרַפהתֶאְו בָכְנָה"תַא פיו םִַפַה ּובָשַו*
 לֵאָרְׂשִי יגְבּוי :דָחֶאדדִע םֶחְּב רָאְׁשִניאְל םִיּב םֶהיִרְחֶא םיִאְּבַה
 :םֶלאַמָשַמּו םֶניִמיִמ הָמֹח םֶהָל םִיַמַהְו םִיַה ְּךֹותְּב הָשְבִיִב כְלֲה
 לֵאָרְׂשִי אָרָיו םִיָרְצִמ דימ לֵאָרְׂשִי-תֶא אּוָהַה םִיַּב הֶוהְי עשיו
 רֶׁשֲא הָלֹדְנַה דִיַה-תֶא לֵאָרׂשִי אָרִיַניי :םיה תפׂש-לע תַמ םִיַרְצִמתֶא
 הׁשמְבּו היהיּב וניִמָאיו הוהְי-תֶא םַעָה ּאְרייַנ םִיֹצִמְּב הָוהְי הֵׂשֲע
 פ - ויחְבַע

 הוהיִל תאזַה הָביִׁשַה-תֶא לֶאְרְשי יֵנְבּו השמ ריִשָי זָאי 5

 < רמאל ּוְרְמאיַ
 :םיב הָמְר יֹּובְכְרְו סוס הָאָנ הָאְנִיִּכ הָוהִיִל "הְריִשֶא
 העושיל לח 'הָנ יתרמו יזע

 19 6+ ?koi (= D3?) | 20 * 6 + Thy | * > ךשחה, quסd ! ךָשָחַה (קrס
 ךשחהו ןנעה: 6 הָלְפַאְו ךשח, < 1022; 5 ְךֶׁשֹחַה םַׁשִמ?); 3+ הָליִלַהְלָּכ | < 6
 ילה רבעיו (5 'לה הָּוִמ ראיו?); 8 + לֵאָרׂש נבל 2008 קזקs ראי ְךֶׁשֹחַה יחיו
 "וגו ןְנעֶה | 25 * 463 רסָאיו (87 רסנו, ףטס4 1 רסאו??) || * 565 ₪ ורמי |
 261 'ִמּו העְרַפ; 6 'ִמ"לע ..ּוסָכיִו | 28 68 לכדתַאְו? | Cק 15, ז * 696 הָריִשְנ|
 5 658% 2? (06 eguun ef ascensorem) || 2° 1c 3MSS יִתְרַמְזְו; 6 יִתָרְתְסְ

)cf Ps 118,28(3238 | * 1 חוהי? | 8 ּונָל | % קזקפ ּוהְנְדאְו  + cfיל הָיָה ) 
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 :ומש הֹוהְי הָמָחְלַמ ׁשיִא הָנהְי
 :ףּוס"םִיְב 'ּועְּבְט ויָׁשֵלָׁש רַחְבִמּו םָיִב הָרָי וליַחו הֶערּפ תָבָּכְרַמ
 :ןֶבָאְדּומְּ תֶלוצְמְב ודְרָי .ּומָיְסַכִי תַמֹהְּת

 :ביוא ץעְת | הָנהְיְךניִמְי כב יְִּדאְנ הוה נימי
 :שקּכ ֹומָכְכאְי ךגְרָח הְֵּׁשִּת ּךיָמק םֲהַּת ָּךְנֹואָנ בֶלְבּו
 םיָלָזְנ דַגומְכ ּובָצַנ םִימ ּומְרְעְב ְךיֶפַא חורב

 :םִי"בָכְּב תַמֹהָת ּואְפְק
 יִשְפַנ ומָאְלְמִּת לש קלחא גישא ףֶלְֶא בוא רֶמָא

 יָָי ומשרות יּבְרַח קיָרָ
 :םיִריִּדַא םִיַמְּב תֶרֿפֹועַּכ ּוללְצ םֶי ומָפּכ מירב ּתּפָשְניי
 יׁשָרקּב ירָדֲאָג הָכֹמָּכ יִמ הָוהְי םֵלֵאָּב והָכָמְכיִמיי

 :ץֶרָא ומָעָלְבִת ְּךֶנֵמְי ָתיְִב < אָלפהַׂשִע תָלַהְת אָרֹונ
 ְַׁשְדִק הֶוְלֶא ָָּּעְב 'ִּתְלַהנ ָּתְלֶאָנ וז"יסע ָּךִּדְסחְב ָתיָחְני
 :תָשָלּפ יִבָשְו ּוֵחֲא ליִח .ןָּּנְרִי םימע ּועְמַשי+
 דַעָר ומְוֲחאְי בָאומ יִליִא םודָא יִפּולַא ּולֲהְבִנ זָא5

 :ןעֶנְב יבָשי לָּכ ּונמָנ
 ןָבָאְּכ ּומּדִי ףעורז ילֶדְנְּב דַחֿפָו הָתָמיִא םָהיֵלע לתו

 :ָתינָק ז"'םע רָבעֶיײרע |הוהְי ףמע רַבעיײרע
 הָוהְי תְלַעּפ ּךּתְבִׁשִל ןוִכָמ ִָּתָלֲחג רֶהְּב ּומעְּטַתְו ֹומֲאְבָת

 רעו םֶלֹעְל ְּךֶלֶמוהְוהְיי ידי ונוי יָנדֲא שָדְקִמ
 -תֶא םָהֵלֲע הָוהְי בֵׁשיו םיַּב יִשְרֶפְבּו וָּבְכרְּב הֹעְרַפ סּוס אָב יב
 פ  :םיַה ּךותְּב הָשבִיב וכלה לֵאָרְׂשִי יגְבּו םִיַה יִמ

 -לָכ ןאצַּתו ּהָדָיְּב ףִתַהדתֶא ןֶרֲהֶא תוָחא הָאיִבְּנַה םֶיְרִמ חַקְתַופ
 םִיִרִמ םֵהָל ןעֶּתויי :תֶלחַמְבּו םיִּפִתַּב ָהיִרְחֶא םישָּנַה

 ס :םיב הָמְר וָבְכְרְו סּוס הָאָג הָאְניִּכ הוהיל וריש

 כליו רּׁשרַּבְדַמלָא ּואְצִיִנ ףוסדםימ לֵאָרְׂשִיהתֶא השמ עס
 ּולְכי אָלְו הֶתְרַמ ואבוי :םימ ּואַצְמדאלְו רֵּבְדַּמַּב םיִמָידתֶשְלש

plur .צ 5 2( | 6 68  et addit PQQ initל 8 עַּבֶמ  | °dl? (mtr cs)4  
 ףיִביא) | 7 6 םימק | 9° 6 :sine suf אְּלַמַא? 6 שירות (שָריִתִ > || נצ *
 ר | * 68% םישדקב (5 ושדקְּבכ | 33 * 6 מעי | ל >0 ָּתְלַחְנ | 16 * /
 לֶדְְּב cf Nu 14,19; Ps לפ,זז | * 6 qmy?, cf 13 |17 * 86155 הוהי | "3

abroug).1 | 22 2.6 ּוהָאְצִיו (6 . .  cfףיִדיְּב ןנוכת; || כז 6 הָריִׁשָנ < בָכֹרו?  
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 נו :הָרָמ ּהָמְׁשאָרְק ןכ"לע םֶה םיִרְמ יִּכ הָרְּמִמ םומ תָּתְׁשִל
 הָוהְי 'ּוהָרויַו הָוהְולֶא יקעְצי*י :הָּתְׁשַנ"הַמ רָמאָל השמזלע םַעָה
 קת ול םָש םש םימה קמ םִיַּמַה-לָא לש ץפ

 ל ויקח" כ תרמשו .ויתוצמל תנזאהו תשעת יניב רָשיַהְ
 ס ִֶּאַּפְר הָוהְייִנֲאיִּכ לע םיִׁשֲאדאל 5 םיִבְצַמְב יִּתְמַשְדרַשַא הָלֲחַמַה
 -ּונֲחיַו םיִרָמִּת םיִעְבְשְ םימ תגיע הָרְׂשֲע םיֵּתְׁש םָשְו .הָמְליַא ואביו ל
 :םִיָמַה"לַע םש

 ןיִסדרַבְרִמ לֶא לֶאְרשיִדיִנְּב תרע"לָּכ ואביו םליֵאַמ ּועסיני 6
 םֶתאַצְל יִנָשַה ׁשֶרֲחַל םוי רשע הָׁשְמֲחַב יניס ןיבּו םִליִאְויַּב רשא

 ןרהאילעו השמדלע לֵאָרְׂשייגְּב תדע"לָּכ נילי :םורצמ ץֶרָאמ
 הָוהי"דְב ּונֲתּומ ןתודימ לֵאָרְשִי יגְּב םֶהָלַא ּורָמאּיוי רָבִִּ
 דיִּכ עַבְׂשְל םֶחָל ּונְלְכְמְּב רָשְּבַה ריִסדלע ּינָּתְבְשְּב םִיַרְצִמ ץֶרָאִּב
 ם :בעְרְּב הזה להקה" לָּכְתֶא תיִמָהְל הזה רָּבְדַמַהלֶא לנָפא םֶתאַצוה
 אָצִיְו םִיַמְׁשַה ןמ ns כל ריִטָמִמ יִנָנַה הָשמ"לֶא הָוהְי רַמאּיוּ
 :אל- םִא יִתָרֹוְתְּב ליה ונפנא ןעמל ֹומּויְּב םֹונ"רַבְּד מקל םַעָה
 -רָשַא לע הָנָׁשִמ הָיָהְו ּואיִבָי-רַשַא תַא ּוניִכַהְו יששה םיַּב הָיָהְו
 ברע לאש יִנָבדלָּכלֶא ןרַהֶאְו הָשמ רָמאיוֿפ :םוי ו םוי וקלי

 -תֶא םָתיֵאְרּ רָקֿבּוז :םיָרְצִמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא איצוה הָוהְי יִּכ םֶתְעַד
 ּנוָלַת יכ הָמ 'ּונחנְו הָוהְולַע םכיִתְגְלתִתֶא יָעְמְשְּב הָוהְי דֹובְּכ

 ייל יְניִלַמ םּתֲארׁשַא :םהותטלתהה הוה עֶמְׁשְּב עבשל ל
 ור רהָא"לא הָשמ רמי :הָוהְי-לֲע יִּכ םֶכיִתּגְלְ ּוניִלֲע-אְל הָמ 'ּונחְנְו
 :םֶכיֵתָנַלְּת תֶא עמ יִּכ הוה נפל וברק לֲאָרְשִ ינְּב  תַדֲעלכ לא רֹמָא
 הנה רָּבְַמַה"לֶא ּונָפיַ לארי תַדעלָּבלֶא ןרַהְא רּבַדְּכ יהנו
 :רֶמאָל הָשמדלֶא הָוהְי רבני פ :ןגְעָּב הָאְרִג הוהְי דובְּכ
 יַּבְרעֶה ןיּב רמאל םָתְלַ רֵּבַּד לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תנּולּתתֶא יִּתְעַמְׁש יי
 :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא יִּכ טָּתְעַדִו םֶחְלּעְּבְשִּת רֶקְּבַבּו רָשְב ּולְכאִּת
 תַבְכַש ּהָתִיָה רָקֹבבּו הָנֲחַמֲה"תֶא סַכְּתו 'יֶלָשַה לעת יבְרָעְב יָה,
 23 63 אּוהַה םֹוקָּמַה םש | 25° 63 + השמ | ל 1 8 6 68 ּוהָארִיו |
 27 ג םיִל)ֲאְבּו | Cp 16, 2 0 ונוליו, א ּוניִלְיַו 67 | 6 6 'ב תדע, ₪ 1 |

cf2 | 8 * prpsּונולַת,  K8 | < 0 גילת  fit add || * xu (wx?) ond); id7 +=  
 םיִנֹולְנ +7 | * 6 ּונילע| < 67 | ז3 * 6 ברע | * 0 cod i ויִלשַה
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 98 תומש 34—16,14

 רָּבְדִמַה ינּפ-לע הּנַהְו ילָטַה תֶבְכַש לַעַתַויצ :הָנֲחמְל ביִבְס לטַה
 מאיו לַאָרְׂשוהוגְב ּואְריופ :ץֶראָה" לע רפָּכּכ 'ִקַּד סָפְסָחִמ קד
 םַּהְלַא שמ רֶמאָּו אוה-המ ועדי אל יִּכ אה ןמ וָחָאלָא שיא
 הָוצ רֶׁשֲא רָבְּדַה הָזי :הלְֲאְל םֶכל הָוהְי ןַתְנ רֶׁשֲא םֶחְלַה אּוה
 םֶכיָתְשְפִנ רַּפְסִמ תלול רַמַע לא יל שיִא ּונָממ ּוטקְל הָוהְי
 הָּבְרַמַה ּוטקְליַו לֶארְׂשִי ינְּב ןכד ׂשֲעו :וחקת ולֲָהֲאְּב שאל שיִא
 ריִסַחֶה אָל טיִעָמַמַהְו הָּבְרִמַה ףיּדָעָה אָלְו רָמעְב ודיני :טיִעֲמַּמַהְו
 ּונָמִמ רתוידלא שיִא םהלא השמ רמאינפ :וטקל ולְכֲאדיפל ׁשיִא
 רקב"דע ֹונַממ םיִשָנַא ּורתּויַו הָׁשֹמ- לֶא ועמש-אלולפ :רָקּב"רע

 רֶקְַּכ ותא ּוָטְקְליַניי :השמ םֵהָלְע ףָצְקיַנ שָאְביַו םיִעָלוִת םֶריו
 יששה םּיּבייִהְי< יסָמְנְו שמשה םחְו "יֶלְכָש יִפְּכ שיא" ירקבּב
 ודיָניו הָדֲעָה יִאיִשְנילָּכ ואביו דָחֶאְל רֶמֵעָה יגְׁש הָנָׁשִמ םָחָל וטל
 ׁשֶרָקתַּבׁש ןותָבׁש היהְי רֵּבְּד רֶׁשֲא אּוָה 'םֶּהְלַא רַמאיוג :השמל
 תֶאְו ולָשב ולָשַבְּתִררֶשַא תֶאְו ּופָא ופאת"רָשַא תֶא רֶחַמ הוהיִל
 רָקֹּבַה-רַע ותא ּוחיָגו :רקבַה-דע תַרֲמְׁשִמְל םבָל ּוחיִּנַה ףדעֶה לכ
 השמ רמאַופ וָּבדהַתִיַהדאל הַמְרְו ׁשיִאְבַה אלו השמ הּוצ רָשַאּכ
 :הָדָשַּב ּוהֲאָצִמִת אל םויַה הוהיל םויַה תָּבשייִּכ םויַה ּהָלְבֲ
 יהי 2ז גֹוְב"הִיָהְי אל תבש יעיִבְׁשַה םֹוּיַבּו ּוהָטְקְלִת םיִמְי תֶׁשָשי5
 הָוהְי רַמאַַו> ס :ּואָצַמ אֶל טקלל םַעָהְְוִמ ּואְצְי יִעיִבָשַה םִיַּב

 הָוהְי"יִּכ ּואְרפ יתרות יֵתוצִמ רֶמְׁשִל םֶתְנַאְמ הָנָא-רע הָשמדלֶ
 םִיָמֹוי םֶתָל יִששה םוּב םָכָל ןתנ אּוָה ןכ"לע תֶּבַשַה םֶכָל ןתְנ
 ותְּבָשִיַ < :יִעיִבָשַה םיַּב ומקְפִמ שיא אציל ויְּתְחַת ׁשיִאּובְׁש
 עֶרְָכ אּוהו ןָמ ֹומְׁש-תֶא לֶאְרְשְידתיִב ּואְרְּ>י ייִעְבָשַה םיַּב םַעָה
 רֶׁשֲא ָבְּרַה הֶז הָׁשֹמ רֶמאו :ׁשֶבְדִּב תֶחיִַּצְּכ ֹומְעַטְו ןבָכ רג
 -תֶא ּוְָרןעֶמְל םֶכיֵתְרְֹל תֶרָמְׁשַמְל 'ּנָמִמ רָמֹעָה יאָלְמ הָוהְי הו
 ץֶרָאמ םֶכְתֶא "יִאיִצְֹהְּב רָּבְדִמַּב יֹםְכְתֶא יִּתְלְכֲאָהי רֶׁשֲא םֶחְלַה
 הָּמָש"'"ְֶתְו תחא יִתָנָצְנִצ חק ןֹוָהָאלָא הָשמ רֶמאיַוג :םִיָרְצִמ
 רֶׁשֲאכי םָכיֵתְרְל תֶרָמָשְמְל היי נפל ותא חַּנַהְו ןָמ רֶמָעָה"אָלְמ

14 *° >6 || °° crrp, cf 6 )0206\ képiov XE ex 31) 5 (= pחַמו; וד' 9 

 ;(nna) ₪6 61 | 21 3 >6ל9 | °° >65 || 23 3MSS 678 + nh || בד 6. 5
 63 יִנָּב | 32 * 6 ּואָלַמ ,| * 6 ןָּמַמ 6/6 ןָמ) ? | = 6 םֵּתַא םֶּתְלַכַא | ' 6
 (= הוהי) יי איִצֹוהְּב | 33 * 64-בהָז || * 65 םוטז | 34 5 תַנָצְנַצְב "ןרַהָא ןּתי

 ןֶמ רֶמַעָה אלִמ.



16,35—17,16 EXODUS 99 

 יגְבּוגפ :תָרֲמְׁשִמְל תֶדַעָה נפל ןֶרֲהֶא ּוהחיניו הָׁשֹמ-לֲא הָוהְי הָּוצ
 תַבְׁשּנ ץֶרָאלָא םָאב-רע הָגָש םיִעָּבְרַא ןֶמַהתֶא ולְכֲא לאָרְׂשִי

 תיִרָשָע רֶמֹעָהְו :ןענְּכ ץֵרֲא הָעְקִלֲא םָאבירע ּולְכָא ןָמַהתֶא
 פ  :אּוה הָפיִאָה

 יִפדלע םֵהיֵעְסַמְל ןיָפירּבְרִמִמ לֵאָרְׂשִייִנְּב תרֲעלְּכ ּועְסיַני ל
 הָׁשמ-םִע םֶעָה בֶריוצ :יםַעָה תָּתְׁשִלי םִיַמ ןיִאְו םיִדיִפְרְּב ּונֲחיַו הָוהְי
 יִדָמַע ןּוביִרְת-המ השמ - רַמאַיִ הָּתְׁשִנְו םִיַמ ונל-יונת ורָמאיַו
 השמ-לע םַעַה ןליו םִיֿפַל םָעָה םַש אָמְציַוג :הָוהְי-תֶא ןּונְתִ'המ

 -תֶאְו נּב"תֶאְו יתא תיִמָהְל םִִָצַמִמ ּונָתיִלעַה הנ הָמַל רֶמא
 הֶּזַה םַעָל הָשָעֶא הָמ רמאל הָוהְילֶא הָׁשֹמ קעציוצ :אֵמַּצַּב יֵנָקַמ
 חקו םַעָה נפל רבע הָשמלֶא הָוהְי רָמאיו5 :יָנָלָמְסּו טַעָמ דוע

 ֶיְּב חַק. ראוהדתֶא רב ְתיכַה רֶׁשֲא ךְטּו לאָרְׂשִי ינקו ָךִתא
 ּואְצַיְו רוצב ָתיִּכַהְו בֶרחְּב רּוצַה-לעוםָׁש ּךיֵנָפְל מע יִנְנַהְפ :ָּתְבַלָהְו
 ארו : :לֵאָרְׂשִי ינקז יניִעְל השמ ןַּכ שעיו םַעָה הָתְׁשְו םימ ּונמִמ
 הָוהְיזתֶא סת לַעְו לֵאָרְִׂ יָנְּבו ביָר"לֲע הָביִרְמּו הָּפֹמ םוקָמַה םש
 פ  :ןוִאזמַא ּונָּבְרְקְּב הָוהְי שה רמאל

 -לֶא הָשמ רֶמִאיַו9 :םֶדיִפְרִּב לֶאְרְשְידםִע םֶחָלְיו קלָמע א אביו
 -לַע בָצְנ יֵכֹנֲא רֶחְמ * קלמַעב םֶחְלַה אַצְו 'םיִׁשְנַא יונל"רֲחְּב ַעָשּוהְי
 ולירַמַא רֶׁשאַכ ַעֶׁשֹוהְי שיני יִדְּב םיִהלֲאָה הָטַמּו הָעְבִּגַה שאר
 היָהְו יי :הָעְבְּגַה שאר לע רּוחְו יהא ּהָשמּו ק קלמעב יֲחלְהְל הֵׁשֹמ

 :קלֶמע רבְנְו וי ַחיִנָי רשאכו לֶארְׂשִי רַבְנו ודי השמ םיִרי רׁשֲאּכ
 ןרהאו ָהיִלָע בשיו ויִּתְחַת ומישינ ןְבָאוחָקינ םיִדְבְּכ המ ידיי
 אב"ד הָנּומָא וירי יִהְיַו דָחֶא הָּזִמּו לָחֶא הָנִמ וּיִדיְב ּוֵכְמָּת רּוחְו
 פ ּובְרָתייִפְל וָמע-תֶאְו קְלֶמֲע"תֶא עָשוהְי שֲחוי :שָמשַה

 ינְאְּב םיׂשְו רָפַָּּב ןּורְכַז תאָז בתָּכ הָׁשֹמ-לָא הָוהְי רָמאּיויּ
 ןֵבני :םִיָמְׁשַה תַחַּתִמ קַלְמֲע רַכְויתֶא הָחְמֶא הָחָמיִכ עֶׁשֹוהְ
 רֶמאייֿ :יִּסָנוהָוהְי ֹומׁש אָרְקַו ַָּבְזִמ השמ

 פ  :רְּד רֶּדִמ קלָמעּב הָוהיִל הָמָחְלִמ היְסִּכ"לַע דִניִּכ
 Cp 17, 1° 1c 6 nתְׁשְל םֶעָל | 2 *1 הָנֵּת (211155 ג. (Vers | ל 16 5
 6561 דהַמּו | 3 69362 ּונָתֹא ּוניַנָב, וננקמ | 5 6 הַּטַּמַהְו |67 | * 6+
 duvarotc || °:trsp , 88 רָחָמ| 5 6 יכנא הָָּהְו | זס * 68 'ַהְל אי | * 5
 46960 [12 155] ןרהא] || זז 6964 ויִדָי | +2 קזקפ תֹודַבָּכ |16 8 6: 0+ הי םכ;
 1 ּהָיַהְּכ (=ה אָסָּכ ), 6+6(א2ט016 (D= 0 (אָסְּכ); prps הי סנ ץelסנז לע אָׂשָנ.
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I8,1—I9זסס תומש  

 הָשָע רֶׁשֲאלְּכ תֶא הָשמ ןתח ןָיְדְמ ןֵהכ ורְתִי עַמְׁשוי 8
 :םיִרְצִמִמ לאְרְשיתַא הָוהְי איִצוהְדיִּכ ומע לֵאָרְׂשיְלּו הָׁשֹמְל םיִהְלֶא
 תֶאְוצ :ָהיחּולְׁש רַחא השמ תֶׁשֲא הָרּפְצתֶא השמ ןתח ּרתִי חָקיו>

 :הָּיִרְְנ ץֶרָאְּב יִיִיָק רג רַמָא יִּכ םשרג דָחֶאָה םֵׁש רשא ָהיִנְב ינש
 :הערפ בֶרָחַמ יִנָלצַיַו יִרְזֲעְּב יִבָא יִהְלָאְיִּכ רֶזָעיִלֶא דָחֶאָה םשו+

 -רָשא רַפְדמַה-לָא השמדלֶא ּותְׁשֲאְו ויִנבּו השמ ןתח ֹורְתִי אביו
 אָּב ורְתַי ָךִנֶתְח יֵנֲא השמדלֶא במאי :םיִהלֲאָה רה םש הָנֹח אּוָה
 לחתשיו ונְתָח תארקל הַׁשֹמ אציוז :ּהָמַע ָהיִנְב ינו תשא לא
 הָׁשמ רַפסוו* :הָלָהְאְה ואביו םולשל \ והעְרלזשיא ולאשיו ול-קשיו
 לארי תדוא לע םִיֹצִמלּו הערפל הָוהְי הֶׂשֲ רֶׁשֲא-לְּכ תֶא ֹוֹנְתֲחְל
 ורְתְי יחיו :יהָוהְי םִלצִ /ךרְדּב םֵתָאָצְמ רֶׁשֲא הָאלַּתַה לָּכ תַא
 :"םיִרַצִמ דימ ליה רֶׁשֲא לָאָרְׂשִיִל הָוהְי הׁשְערְׁשַ הבֹוטַה"לְּכ לע
 דימו םִיָרְצַמ דיַמ יםכְתֶא ליִצָה רֶׁשֲא היה ְּךורְּב ורְתַי מאיו
 יִּתְעַדְי הָּתַעַיִי :יםִיְרְצִמ" דִי תַחָּתִמ 'םָעְהְדתֶא ליִצַה רֶׁשֲאי הָעְרּ
 חכו : יםָהיִלע ּוֵָז רשא רֶבְּדַב יִּ םיִהְלֲאָהלכַמ הֹוהְי לוד
 יינקזו לכי ןרהא אביו םיהלאל םיִחְבְזּו הלע השמ ןֵתֹח ּוֹרְתִ
 eosjeo - :םיהלָאה נפל השמ ןתח-םע םָחְל לָכָאְל לאְרְי

 השע אּוה"רשאילכ תא *השמ ןח אר + :בְרעֶה- רע רֵקבהְ"וִמ
 הָּתַא ַעּודַמ םַעָל ּהשע הָּתַא רֶׁשֲא הֶּזַה רַבְּדַה-הָמ רַמאיַו םַעָל
 השמ רמאיו 5 :ברע-רע' רָקְּב-ןמ ְּךיָלֲע בצנ םַעָהלָכ ךלבל בֶשוי
 יאָּב רָבָּ םהל היה :םיִהלֲא שֶרְדְל םַעָה רלא אביחי ָנָתָחְל
 םיִהלֲאָה יִקְמדתֶא "יִּתְעַוָהְו ּוהֲעַר ןיִבּו ׁשיִא ןיּב יִתְמּפִשו יא
 הָּתַא רֶׁשֲא רַבְּרַה בוטדאל וילא השמ ןתח רָמאָיַויז :ויָתרּוּת-תֶאְו

 ממ רָבְכיִכ ךמע רשא הגה םָעָה"םַנ האס לבת לבני :השע
 יהיו vent Sa עֶמׁש הָּתַעיפ ni ּוהׂשע לבּות-אל רָבָּדַה

..... 

 Cp 18, 6 268 NIN, cf Gn 482 | 7 65 ּוהָאָביַו 6%%%  םָא-- | | 8 6+
 םִיַרְצִמ דָּיְמּו הערפ דימ, 6 9 | 9 * 6 דַרָחיַו | * 555 63 םֶליִצַה | < 63+ דימו

rr ins fit v rob (sineומע | °° >6 |° 3 1מַע ||  Grםֶתא,  ro*6הֹעְרפ |  
‘Jpn, cf 17,. | 3 3א  >> || Vrs plurל  || (prps)רֶׁשֲאְ) | ברקיו  

 43 דעו | 4% 6 ורתי | * 220155 25 דעו | 16 *1 6 6 ואָבֹו (₪.9 ּואָּב) |
cf 20.638 + םֶהָל  b 



1 8,20--1,10 EXODUS 101 

 תרֹוּתַהתֶאְו םיִקֲחַהדתֶא םֶהְתֶא הָּתְרַהְזִהְו :םִיִהלֲאָה-לֲא םיִרָבְּרַה
 :ןושעי רשא השעמה"תֶאְ ּהָב כָל רהתֶא ם םֵּהָל ָּתעַדוהְ

 יִרָשְו םישמח יירש תואמ חש -םיִפְלא ירש נא ּתְמְשו צב
 ןאיִבי רג רַבְּדַהדלָּכ הָיָהְו תֲעדלְבְּב ֶעֶהתֶא ּוטְפשְו :'תְרָשע
 םָאצ ּךּתַא ּואשנו .ףילעמ לקה םֶהוטַּתְׁשִ ןֹטָקַה רֶבְּרַה"לֶכְ לא
 הַָּה םַעָה"לָּכ םנו דְמַע תל םיהלֶא ל ָּךּוצְו הָשַעַּת ּהָּזַה רָבְּדַהדתֶא

UR SSE : osבד 7  

 רֶׁשֲא לָּכ שעלו ונְתֹח לוקל הָשמ עָמָשיו< (םולשב אבי ומקִמ-לע
en 

Sram 

 םיִׁשאָר םֶתֹא ןֵּתַיַ לַאָרׂשִהלבְמ לימיַשְנַא השמ רַחְביַוי5 זירָמא
 י :תרְׂשֲע יֵרְׂשְו םיִשָמַח יֵרְׂש תֹואַמ יֵרְׂש םיִפלַא יִרָש םַעָהְ לע
 הָשמדלֶא ןּואיִבְי הֵׁשָּקַה רַבְּדַהזתֶא תע- לָבָּב םַעָה-תֶא ּוטְפשְוא
 ל ₪ ֹונְתְחדתֶא השמ חלש :םה ּוטּֿפְׁשִי ןַטְקַה רֶבְּרַה- -לָכְ
 ּפ :וצְרֲא-לָא

 סב םִיָרְצִמ ץֶרָאמ לֵארְׂשיַנְּב .תאצל \ יִשיִלָשַה ׁשֶדֹהַּבִי 9
 נחי" יניס רֵּבְדִמ ואביו םיִדיִפְרִמ ּועְסיִו> :יִניִס רֵּבְדִמ ּואָּב הָנַה
 יםיִהלָאָה לֶא הָלע הָׁשמּוג רֵהָה דָגְג לֶאְרְשי םֵׁשְרחי רבְדמַב
 דיִּנַתְו בקעִי תיבל רַמאת הָּכ רמאל ירָהָהְוִמ 'הָוהְי וָלַא ארקיו

 םֶבְתֶא אָׂשֲאְו יםיָרְצמְל יִתיִׂשָע רֶׁשֲא םָתיֵאְר םָּתַאּ :לֶאְרְשי גבל
 ֵלְקְּב ּעָמָשַת עומְׁש-םא הָתַעְופ :יָלֲא םָבְתֶא אֵבֲאְו םיִרְָנ יפיע
 -לָּכ .יִליִּכ םיִמעָהִדלֶּכִמ הָּלְגְס יֵל םֶתיֵיָהְו יִתיִרְּב-תֶא םּתְרַמְׁשּו
 םיִרָבְַּה הָלֵא שודק יֹוְגְו יםיִנָהְ תכָלמַמ לויה םַּתַאְו :ְץֶרֲאָה
 םֶׂשָיַו םָעָה ינקזל אָרָקיַ הָשמ אבי : :לֵאָרְׂשִ ינְּב-לֲא רֵּבַדַּת ירְׁשֲא
 םעֶה"לְכ ונעו :הוהְי ּוהְנִצ רָשַא הָלֶאָה םיִרְבְּדַהלְּכ תא םָהיִנָפְל
 יִרְבּדִתֶא השמ בש יהשעב הוה רֵבְּדרְׁשֲא לכ ןרמאיו ּוְּחִי

 בעְּב ליִַא אָּב נא הָגַה הָשמ"לֶא הָהְי רמו :הָוהי-לֲא םֶעָה
 דגיו םֶלועל ּוניָמאְי .ּךְּב"סנְו ךִמ יִרּבְַּב םֶעָה עָמְשו רּובעב ןֶנָעָה
 םָעָהְלֶא ךָל" הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רָמאיִניי :הָוהְיְדְלֶא םָעָה יִרָבִּדתֶא השמ

 19 65 םֶהיֵרְבְד | 20 ca 20155 2.69 + שא || 21° ins 6 x6 ל || * 5
 4.693 ירשו :6 25 | = 6971 + םירמושו | 22 6601 ולקיו | 23 560 םַג | 24 3 3

Cpig,2 **<6 | 618—1,9 | 26 8 ןמופשי |  xx (pro =°) add, ex Dtול | 5  

 אָהְרַה, 8 רֶהָה | * 68 םיִהְלָאָה 6 + םיהלא | < 6 םיִמָשַה? | 4 * 5
 'מְּב | ל 3 לע | 5 6 'גס"םע, cf + 2,6 | 6 * 3 םינהכו | * >68? | 8 64-60

 AaxovgéyeBa cf 24,7 || 10 "75 6 karaBdag diaudprupaL TW Aad, ex ט 1.



  I9,11—20,5תומש 102

 םויל םיִנכְנ ּיָהְויי :םֶתלְמַש ּוְסְּנִַכְו רָחָמּו םיַה םָּתְׁשּדְקְו
 :יִניִס רֶהלע םַעַה"לְכ יניעל הָוהְי דֵרָי יִשְלָשַה םויַּבו יִּכ יִשיִלָשַה
 עֶנְנּו רָהְּב 'תולע םֶכָל רְמְׁשִה "רמאל ביָבָס יםָעָהתֶא תלּבְנֲהוַ
 לֵקָסִי לוקס" די וב עגִתאלינ :תֶמּוי תֹוָמ רֶהְּב עגּנַה- -לָּכ 'ּוהְצָקְּ
 הָמָה ילָביַה שמ החי אָל ׁשיִא-סַא הָמֵהְּב-םִא היי הֶרָידוא

 וסבו םעָה"תֶא שקו םעָה"לֶארָהָה"מ המ רני רָב לע
 ׁשָנּת-לַא םיִמָי תׁשְלְׁשִל םיִנֹכְנ ּוָה םֶעָהלֶא רֶמאיויפ :םָתלְמִׂש
 םיִקְרְבּו תלק יַהְיו רקבה תֶיְהְב יִשיִלָשַה םויב יֵהְיַוé :הָׁשֲאלָא
 רֶׁשֲא םֶעָה"לְּכ דֶרָחְינ דֵאְמ קְנַח רָפש לֶקְו רֶמֶה"לַע ֵבָּכ ןֵגָעְ
 הָנֲחּמַה"ןִמ םִיִהלֲאָה תאָדָקְל םַעָהדתֶא השמ אצוני :הָנֲחַמַּב
 דֵרי רֶׁשֲא יִנָפִמ ול ןשע יניס רֶהְויי רָחָה תיִּתְחַתְּב ובְצִיִתִיִו
 :דאְמ ירהָהילָּכ דרָחִיַו ןָשְבַּכַה ןשַעּכ ונָשע לע ׁשֵאְּב יהוה ויל
 ּוננעי םיִהלֲאֲהְו רֵּבַדַי הָשמ דֶאְמ קוָחְו ךלוה רֶפשַה לוק ל יִהיַו ו
 השמל הָוהְי ארקיו רָהָה שארלֶא יִניִס רה-לע הָוהְי דריו :לוקְב
 םַעָּב דַעָה דָר הָשמ"לֶא הָוהְי רָמאיו>י :השמ לע רֵהָה שאְרְדלֶא
 םיִׁשננַה םיִנֲהְכַה םגְו> :בָר ּונָמִמ לפָנְ תֹוארל הָוהְידלֶא ּוְסְרַהְיּפ
 הוהִ-לֲא הָשמ רמי :יהָוהְי 'םָהְּב ץֶרפי'-ןפ ּושְָקְתִי *הָוהְי"לֶא
 לְָּגַ רמאל ּונָּב הָתְדְעַה הָתַאדיִּכ יִניִס רהלֶא תֶלַעל םַעָה לבּויהאל

 ףֶהַאְו הָתַא לער דיל הָוהְי ויל רפא :ותשדקו רהָה"תֶ
 :יםּב-ץֶרְפידןּפי יהָוהְי-לֲא תלעל ּוסְרֶהְילַא םֶעָהְו םיִנֲהְּכַהְו ְּךַמע
 ס :םָהְלא רמי םעֶה"לָא יהשמ דריו

 ס ne הָלֲאָה ירה תא םיהלֶא רָבְדיַו 20

 הוה יג ee 5 םָהָ ,ioe = יי
 ז2 * > רָהָה || * 1 תּולעַמ | 13 * 36 שּומּב | * 6 ₪4 םיִלְביַהְו תולוקה שּומְּב

ar 6ןֵנֲעֲהְו | זק 6% יִנִס רַה | 18 * 61 םיִהְלָאָה | * 1 6 9155 6 םעה |  
 םיֶהְלָאָה | 22** >6* (6* זש 060) || ** 6 םֶהֵמ ץֶרָּפִַל [= ץֶרֶפַתִ 5
 25,10] vel) 1 8חסג60מ, cf 24(, 8 םהב ערפל el1( לטקנ ut 24( | < 6* ג ף-

006 (pro xtpioe)? | 23 6 Dִהָאֲלה | 24 * אזS 5+ְּחיֵחָא | 6 םיהלאה | 
6-6 cf 22|| 25 IMS 1 רֶהָהוִמ+(? | Cp 20,'r 66 הוהי || 4 * 5 'ּפ"לָּכ |? pps 

  cf Dt 4,16. 25( | 5 cf Dt 59%לפדתנּומת,  )ve 1הנומת"לכו + a1 f"לָּכ;
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 ee 7 oes םיִעְּבְר"לַעְו םיִׁשֵלְׁש-לַע םיִנָּבדלַע תֶבֶא ןוע רקֿפ אָּנִק לַא יָהלֶא

 אלז ם :יָתֹוצִמ רש יבֲהאְל םיִפְלֲאל סה הֶׂשֲעְו> :יאנׂשל

 תש שקל תֶבשה יא כ פ זאָל ָמׁשתֶא אָׂש
 הָוהילו תּבְש יִעיִבָשַה יםויְו< :ִּּתְכאַלְמלָּכ תיִשָעְו בעת םיִמי
 ּףְתָמֲאְו "תבע תב ָּדְנְבּוו הָּתַא הלאָלְמ"לכ יהׂשעתדאל ימלא

 -תֶא הוהְי הָשָע םיִמְי"תׁשַש יִכיי :ִדיְרָעָשְּב רֶׁשֲא דרו יממה
 יעיִבָשַה םִיַּב חנו םֶבירְׁשֲאלְּכ"תֶאְו םִיַה"תֶא ץֶרָאָה"תֶאְו םימשה
 אתא דָּבַּכ: ס :גהשדקמ תֵּבְׁשַה םָי-תֶא הָוהְי ₪ ג ןפ"לע

 הס ּובנתאָליי ס :ףָאנת ie 0 ר אלי" ם דק
 יער "תב ֵמְחַת אלט ס :רָתָׁש דע ּךעֶרְּב הָנָעְתִאל

 רֶׁשֲא לָכְו הֹמֲחַו וָרושו ותְמֲאְו ֹוֵדְעְו יֶּרַעַר יתָׁשַא דֹמְחַת אל
 פ ְֲערל

 רַפְׁשַה לוק תַאְו םדיִפַלַה-תֶאְו 'תלוקַהתֶא םיִאֹר םָעָהלְכְוַ
 -לֶא = ּורָמאיו 9 :קֶחְרִמ ּוָדְמעַַו ענו םֶעָה "אְרַיַו ןׁשְע רָהָהתֶאְו
 :תּומָנְּפ םיִהְלא ּונָמְע רֶּבַדי-לַאְ הָעֲמְׁשִנְו ּונָמע הָּתַא-רּבַּד שמ
 אָּב םָכְתֶא תֹוּסנ רובעבל יּפ ואְריִּתלַא םַעָה לֶא הָשמ רַמָאיִוכפ
 מער >! :ואטחת יּתְלבְל םָכיִנפ-לע וִתָאְרי הָיַהִּת רּובעבּו םיִהלֲאָה

eee jee 

 רָמאיַו> ס :םיִהלֲאָה םשרָשַא לֿפרעֶה- לֶא שנ הָׁשמּו קחרמ םַעָה
A Tl FZ 

 שה יב םֶתיֵאְר תא לארי נְבדלָא .רמאת "הב הָׁשֹמ-לֲא הָוהְ

 ייל יל לבת יליהשת הְמֲָא במי ל ישע ל
 יריְִּזַא רֶׁשֲא םִוקְּמַהלֶבְּב "ָרָקְּבתֶאְו יָדְנאָצזתֶאי 'ךיִמָלָשהתֶאְ
 יִלהָשַעִּת םיִנָבֲא חַּבֶזִמםַאְו :ּךיִּתְכרְבּו לא יאֹונָא "יִמָשתֶא

ro * 6155 6 םויִבּו | > 65 + וב || 5 76155 587 'ע || >; xx '3, 6 

 + 251155 aw Vrs TNN| || 12° 6זז ||  cf Dt 5,14ָךְּתִמָהְּבדַלְבְו ל ףרמחו = ףרוש0

 " cf Dt 5,16 | * 64g dyo0s, ex Dt 8,10 | 13800 6ןעמלו ףְל בטיי,
invers: vs 14, 15, 13; Philo invers: vs 14, 13, 15 || 16 Vrs festiinoniun (= 

 |  || 17 sic 8 tanguam wzu praeceptum ; mlt MSS hic habent intervתודע?)

5 6 trsp תיב et NWN, cf Dt 5,18|| * ca 5 6 + ,והָדָׂש cf Dt 5,18||° 6+ 

0016 mavrdg krlvoug atrod; 1 48 | 18° 6 sing|” 1 6 69 INN, cf 20 | 
 .|24° 6 plur||(? םֶהלֲא pro) 610ן\06צ | 23 >6%9; 65 +- םֶכָל 6 21 | 6> 10 | 6> 5

 'ִּבָמּו 'צָמ | = קש ריִּכְזִמ 'א םֹוקָמ (5) |56+םש || < 6 אובאְו 87 =



 104 תומש 23

 -אלו :יָהָלְלֲחִּתַו ָהיִלע' ָּתְפנַה יִּדְּבְרַח יִּכ תיִזָנ ןָהְתֶא הָנְבַתְדאָל
 פ :ףילע ל ָךְתָוְרֲע יהָלָגת-אל רֶׁשֲא יֵחְבְזִ-לע תלעמב הלעת

 דָבֲע ּהָנְקִת יי :םֶהיִנְפל םיִשְּת רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִמַה הלָאְוי 21
 אבי וּפַנְּב"םָא נח יִׁשְפָחַל אֵצִי תַעְבְשַבּו ידְבעֶי םיִנָש שש יִרְבְע
 -ןתַי ֹויָנֹדֲאדיטָא+ :וָמַע וּתְׁשִא הָאְצַי אּוה הָׁשֲא לעביָא אָצַי וַּנְּ
 'הינראל היְהִּת הילל הֶׁשֲאָה תוְנָב וא םיִנָב ול- הר הָׁשֲא ול
 -תֶא יִנדִאדתֶא יִּתְבַהֶא דָבֲעָה למאי רֵמֲא-מָאְו :ֹוּפַנְב אָצְי אּוהְו
 םיִהְלֲאָהַלֲא ֹויְנֹדֲא ׁשיִגְהוֿ :יֵׁשְפֲח אַצֲא אל יִנְּבדתֶאְו יִּתְשֶא
 עַצְרַמַּב ֹונְזָאזתֶא וינדא עַצְרְו הָזּזַמַה- לֶא וא תלה לֶא לשיִּגָהְ
 אֵּצַת אל הָמֲאְל ותְּביתֶא שיא רֶכְמידיִכְִז  ס : :םִלעֶל דְכעו
 הָּרְפָהְו ּהָרָעְי אל" רֶׁשֲא הינֲא יְניֵעְּב הַעְר"םֲא :םיִדָבעָה תאְצְּ
 טַּפְׁשִמַּכ הָנָדַעי ֹונְבְל"םֲאְופ :ּהָבדודְנְבְּב ּהָרְכְמַל לשמואל יָרְכְנ םעֶל

 אל ּהָתנעְו ּהָתּוְּכ הרש ל"ח תֶרָחַא-םאיײ :הָל"הָשעי נב
 ס ִסּכ ןיא םָנִח הָאָצְנו הָכ הֶׂשֲעַי אל הָלַא-שֶלְׁשםַאְויי :עְרְנ

 .הָּגַא םיִהלֲאָהְו הָדְצ אָל רָשֶאְויי :תֶמּוי תֹוָמ תַמְו שיִא הָּכמיי
 לע שיא דֶזְודיִכְ < ם :הָּמְׁש סּוָנְי רשא םֹוִקָמ ל יִּתְמׂשְו ודל
 הִּמּוופ ס ::תּוָמְל ּונֲחָקִּת יִחְּבְוִמ םֵעַמ יהָמְרֲעְב ונְרֶהָל ּוהֲעַר
 תֹוָמ ּודָיְב אָצְמְנְו וָרָכִמּו ישיא בָנגְוי ס :תֶמּוי תֹומ ּומֲאְו ויָבֲא
 ןְביִרי-יִכְויsפ ס ֹותָמּי תֹוָמ וָּמָאְו ויָבָא לְלקְמּווה ס :תַמּוי
 לַפָנְו תּוָמָי אָלְו יְחְרְנָאָב וא ןבָאְּב ּוהֲעַר-תֶא שיִא"הָּכָה םיִשָנָא
 קר הָּבַמַה הֶקְגְו ותְנַעְׁשִמ-לֲ ץּוחַּב ְּךָלַהְתַהְו םּוקנ"םָאפ :בָּבָשַמְ
 -תֶא ֹוָא ֹוּדְבַע-תֶא שיא הביי ם יאָּפְרְי אָּפַרְו" ןֶּתִי תש
 םימוי וא םֹויסַא ךַא*: :"םקָּנִי םקָני וֶדָי תַחַּת תַמּו יֹטְבשַּב ֹותָמֲא
 ֿפנָנְו םיִשְנַא וצָנִייְכְו> ם אה ֹוּפְסכ יִּכ םֶקִי אָל דָמעי
 רֶׁשֲאַּכ ׁשֹנֲעַי ׁשֹונְע ןֹוסֲא הָנֲהְי אֹלְו הילל ee הָרָה הֵׁשֲא
 הָּתַתָנְו הָיִהְי ןֹוסֲא-םִאְויי :"םיִלְלפְּב ןַתָנְו הָׁשֲאָה לעב ויל תיִשי
 25 + סמ לזרב) 610+27,5.1058,31 =et3 | b 3 והל - יל 6 הלוי
 26 * 6 הֶלְנְת> | * = ויָלֵא | Cp 21, 2 * 657 | ל 3 ףִּתִאַמ | 4 * 5
 63 םאו | ל 5 ויָנ-- | ץ 6 ai boda; 14 || 8 1frt ול (610), vel dl prb אל
 (א670 58 אל, [6MSSQGBWZOOY tb) et ּהעְדִי | זס 14155 . Vers םָאְו |

a |6 6 05% 17 | 5 6% + לֵאָרְׂשִ יַנְּבִמ; 1  kai karagpury | 16 trsp14 6+  

 18 * D'JW | °° >a | 19 75 6 kai rd iarpeia+6$ )= תואָפְרַהְו ?) 56 אָפְרַמּו

sing |18* | ל 68  c2 תמוי תומ | 22 %  ** | IMS .wאָפרַה?| 20 * >  
 5 1 ₪ םיִלָּפְנַּב (3 'ּפּכ?).
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 לֶגַר די תחת דִי ןש תַחְּת ןש ןיע תַחִּת ןיע= ׁשָפָנ תַחְּת ׁשֶפָנ
 תַתַּת הְלּוּבַה עצַפ תַחָּת עַצָּפ הָיוְּכ תַחֶּת היכי לָנָר תַתָּת
 ּהָתְחְשְו ותָמַא ןיע-תֶאדוִא וָּבְבע ןיע-תֶאׁ שיא הָּכִייִכְו5 ס :הָדּוּבַח
 ליפי ותָמִא ןשרוא יְבַע ןש-םָאְוז :ּוניְע תחת ּוָחְלשְו יִשְפָחַל
 פ | ּּוָּנָש תַחְּת ונָחְלַשְי יִׁשפֲחַל

 רושה לק לוקס תַמָו הַׁשֲאדתֶא וא שיִא-תֶא רוש תַגוהוָכְו8
 לָמְּתִמ אּוה חְּננ רוש םַאְו :יקָנ רושה לַעְּ ורְשְּב"תֶא לכָאי אָלְו
 רוְׁשַה הָׁשֲא וא שיא תיִמָהְו ּונְרמְׁשִי אלו ויִלָעְבְּב דַעּוהְו םשלש
 וׁשפנ ןיִדּפ ןַתָנְו ויל תַשּוי רַפְּכ-יםַאפ :תמוי ויָלעּב-םְ לקס

 הָוַה טפְׁשִמּכ חני תבוא חג ןבדואיי :ויִלָע תַוידרָשא לכ
 םיִלְקֶש םיִשלָשיףֶסְּב הָמָא ֹוֵא רושה חגי דָבֲע-םַאי :ול הֶׂשֲעַ
 הָרְכְייִּכ וא רוב שיא חַּתְפִייָכְוצפ סם  :לקֶסי רושַהְו ויָנדאל תי
 רּבַה לעב :ירֹומֲח וא רוש הַּמַׁש-לַפָנְו נסי אָלְו רב שיא

 -רוש ףגײיכוגפ ם :וליהָנְְי תמה וַלעְבל ביש כ םלשו
 פְסּכ"תֶא ּוצֲחְר יִחַה רושַהתֶא ּורְכָמּ תֶמָו ּוהֲעַר רוש"תַא שיא

 ב in תמה רושָה תחת רוש םֶלשי סל לעב ּנְרמְׁשִי

 רֶקְב הָׁשִמֲח יִרָכִמ ֹוָא ֹוֵחְבָמּו הָׂשֹוא רוש שיִאבְנְגְו רָב
 תרָּתְחַּמַּב-םָאי 22 :הָׂשַה תַחַּת ןאצ עֶּברַאְו רֹוׁשַה תַחְּת םַלְׁשְי
 ויל ׁשֵמָׁשַה הָחְרְזיטֲא :םיִמָּד ול ןיא תַמְו הָּכִהְו בָנִנַה אֵצַמִי

 אֹצְמה-םָא :ותבגְנּב רְָמנְו דל ןיא"יםא 'םלשי םלש" ול םיִמּ
 סם | :םֶלָשְי םִיָנָש םייח הָשדדע רֹוָמֲח"דַע רֹוׁשמ הָּבְנְגַה ודָיְב אַצַמִת
 "רַחַא הָדָשְּב רָעְבּו היִעְּב-תֶא הֶלָשְ םֶרְכדוא הָרָש ׁשיִא-רעבי 4
 הָאְצְמּו שא אַצַתְיִִכ ס  :םלשי ֹוִמְרַּ יבטימּ ּוהָרָׂש יבטימ

 -תֶא רֶעְמַה לִי םלש הֶרָשה א הָמָקַה וא שי לכָאְְו םיצק
 בָנֶגְו רמשְל םיִלָכֹוִא ףָסַּכ והָעְרדלֶא שיא ןֶתַייִּכ< ס :הָרעְּכַה

trsp post 18. 19 | 26. 27 6 suff plur | 29 6 sj) |30 *"*" 523--25  

 603 םָאְו | * 45S 565 לֹכָּב | 32 8 חָגי | 33 * 640 גטדסןגמטמ [קזס .הרכי
 רבו, 65395 yAdkkov | ל 8 םֶסָכְי; 1 ₪ | < ..+ הָמֵהְּבלָכ וא | 36 * 6+

cf 29 | 37 trsp hunc vs post 22,3 velויִלָעְבְּב דעּוהו 661 29) | ל 6 ּונְדְמְשי  
avra-ל-5 6  | (bis)68 םָאְו  Cp 22, 2° 6—10MSS4 65 יִכְו | MSS22,28 | <  

 rogaveirai || 4 * 2155 3 68 יִכְו | * = ריעבי | < 6 3-ּוהַדָשָמ םַלָשי םלש
 6 העבי) רַעְבָי הָדָשַהלָּב םָאְו התֶאּובְתְכ | = 3 בטמ;1 4 | 4. 5 14 סוזק: =

 קצקs גם 48 הֶרָעְבְו vel) 3 שָא?) הָרעְּבַה תַלׁשְי | 6 pauc MSS . Vers יָכו
 דר א
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 בָכַנַה אֵצָּמִי אָלֹיםֲאז :םִיָנְׁש םֵּלְׁשִי בָנַּגַה אָצָמִיםַא ׁשיִאָה תִיֵּבִמ
 :ּוהעְר תֶכאָלֲמִּב ּודָי חֶלָש אלא 'םיִהלֲאָה"לֶא תיַּבַה"לַעָב בֶרָקנְו
 -לָּכ"ילֲע הַמָלש"ילַע הֶׂשְ-ילע רומח-ילע רוש-לע עׁשֿפ-רבְּדלָּכיילע*

 רֶׁשֲא םֶהיֵגְׁש-רבְּר אָבְי םיִהלֲאָה דע הז אּוָהְִּכ רמאי רֶׁשֲא הָדָבֲא
 ּוהָעְרְדְלֶא שיא ןַתַ-יְּכ ס :ּוהעַרְל םיִנָש םלשי םיִהלֲא עשר
 דוא" 'ִרָבָשְנוֶא תַמּו" רָמשל הַמֵהְּ-לְכו השדוא רוׁש-וא רומח
 חֶלָש אל" םִא םֶּהיִנְש ןיִּב הָיָהִּת היה תעָבְׁשי :הָאֹר ןיא יהָבְׁשְ
 ֹוָמעַמ בֵנָנִי בְנָנ"םָאְויי :םלַשי אלו ויָלעְּב חָקָלְו ּוהער תֶכאָלֲמְּב ודי

 ם לילה דע והאְבְי רי מאי ויִלָעְבל םלשי
 םלש ּוּמִע"יִא ויָלְעְּב תֶמדוא רֵּבְׁשַנְו ּוהער םעמ שיא לֶאָשּויִכְו
 ס וְרָכָשַּב אָּב אוה ריִכָשדםִא םֶלשְי אָלומִע ויָלֲעְּב"םַאיי :םלַשי

 רֶהָמ ּהָמָע בֶכָשְו הֶׂשָרא"אָל רֶשֲא הָלּותְּ שיא הָּתַפידיִכְו5
 יל ףֶּכ 6 תת ה ָהיִבֲא אי אסיא :הָשאְל ול הָּגְרַהְמִ
 -םע בֶכׂש-לְ :הָּיַחִת אָל הָפָשַכְמז ס +תֶלּותְּבַה רַהָמּ
 יובל הוהיִל יִּתְלְּבי םֶרָחְי יםיִהלֲאָל חבֹזפ ס :תָמּוי תֹוָמ הָמַהְּב

 :םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶחיִיָה םיִרְנדיכ ונצִמלת אָלְו הָנּויאָל רגיש"
 קַעְצ"םַא יִּכ "ותא הָגַעְת הגעְ"םַאי :ןּגַעְת אָל םֹוָתָיְו הנֶמְלַאלּכי
 םֶכְתֶא יִּתְנרֲהְו יפא הָרָחְויג :*ותקעצ עַמְׁשֲא ַעָמָש יִלֶא 'קעֶצי
 הָולּתַסָּבִִאי ס :םיִמֹתַי םֶביִנְבּו תונָמְלַא םֶכיִשְב ויָקְו בֶרָחְּ
 ויִלָע ףּומיִׂשְת-יאְל הָשנְּ ול הָיְהְתיאְל ָךמְע יִנָעֶהְדתֶא "יִמַעְדתֶא
 :ול ּונָביִשִּת שָמָשַה אָבדַע ףער תַמְלַש לָּבְחִּת לח םִא*5 ְּדַׁשנ
 -יִּכ הָיָהְו בכְׁשִי הָמּב ורעל ותְלְמש אוה הֶּבְל יהתּוסְכ אוָה יִכי5

 איִשְנְו לְלקְת אל יהא ס | יִנָא ןיִּגַח"יִּכ יִּתְעַמָשְו יל קעפ
 לתת ּףינְּבי רוְכְּב רָחַאְת אל יֵדעֶמֹדוְךְתֶאלְמי= :רָאָת אָל ָךּמעְב

7 * 121155 2 Vers םא | * 69 +a], cf ro || 8 * 10—24MSS 65 |לען 
 וא רָּבָשְנְו (6" בָנְגְנְו  | °° 65 nm‘כ|  * pauc MSS ₪ Vers.ּונָעיִשְרִי | ף ?
ex 11) | © frt dl (dittogr) | 12 ** 6 טַה דע; 1 41 | 13 * 693 הָמָהְּב' 9 
60 guidguid horum) || * 6-- הש( וא (cfg); 14 || 16° 111155 א Vers םא | 
  GAL(ףָשְכְמי) | 18 6 םֶתְמִּתַי |נפ  6 (plur) 360 mascדע חשד( || דל -- 6 5

  | = > | 3 prb crrp || 20 etםרחי) pterס 54 exc prםיִרַחֲא 'אל (םירחא
22 650 piur | 22 * 68 plur suff | ל 65 plur || 24 ° 6 (excl AF) דש WA 
(SAF 4 got)|| * Seb 3 אלו | 5 63 sing | 26 Q 1תּוסְּכ | 28 *° 6 éropxic 
dAwvog kal Anvod, id 36100 
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 יםתַּב ומָאה'םַע הָיְהְי םיִמָי תַעְבַש יךנאצל ָּךרָשְל הׂשֲעּת-ןביפ
 הָפַרֶמ יהָדָשּב רֶשְּו יִל ןְהְּת שָדְקישְנַאְויי :יִלונְּתִּת יִניִמָשַה
 ס ותא ןּוכְלָשִּת 'בָלָּבְל ולכאת אל

 דע תִיָהְל עֶׁשְריםע ְךֶרָי תֶשָתְלַא אָוָש עמָש אָשִת אלי 3
 תׂמְנִל 'ברדלע הָנְעַת"אלְו יתָעְרְל םיִּבְרְדיִרְחִא הָיְהִתִאְלי :סָמָח
 רוש ענְפִת יִּכי ס :יוביִרְּב רָּדְהְת אל לָנוּ :יתָּמַהְל םיִּכִר יִרַחֶא
 רֹוָמֲח האְרְתִיְּג ס :ל ּונָביִשְּת בֵׁשָה העת ֹורֹמֲח וא ָהְביא
 ס | :ִּמִע יבֹזעֶּת בֹנֶעי ול בֹוְעַמ ָתְלַדָחְו ואָשמ תַחָּת ץבר ךָאנְׂש
 קידצו יֵקָנְו קֲחְרַּת רקש"ירבדמז :יוְביִרְּב ניבא טֵּפְׁשִמ הָמַת אל
 רּועו דחשה יִּכ חקת אָל דחָשְוי :עָׁשָר 'קיִרְצַאדאָל יִּכי גֹרֲהּתלָא
 -תֶא םָּתְעַדְי םֶּתַאְו ץֶחָלִת אָל רֶגְופ :םיקידצ "ָרְבִּד ףֶלסיִו יםיִחָקְפ
 :םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶתיִָה םיִרגְיְּכ רֵגַה שפג

 תַעיִבָשַהְו יי ּהָתֲאּבְּת"תֶא ָּתְפַסאְו ףֶצְרִאדתֶא עֶרְזִּת םיִנָש ששי
 הָרָשַה תָיַח לָכאת םֶרְתִיַו מע ייִבָא ּולְכָאְו הָּתְׁשַנּו יהָנֲמְמְׁשִת
 םִיבּו ףיִשְעִמ הָשַעִּת םיִמָי תֶשָש< :יָּדֲחיִנל ְךְמְרכְל השעַתְּכ
 :רגהְו ּךְתָמָאְְּב 'שפָנְיו ףךמחו ְךְרוׁש חּונָי ןעָמְל יתְּבְׁשִּת יִעיִבְשַה
 וריכְזת אֶל םיִרֲחֲא םיַהלֲא םשו ּורָמָּׁשִת םָכיֲֵאיִּתְרַמֶארַׁשֲא לָכְבּו
 יפיע עֶמְׁשִי אל

 תַעְבְש רֹמָׁשת תֹוצַמַה גָח"תֶא :הנׁשַּב יִל נֵחָת םיִלָנְרׁשֶָׁשי
 יָתאֵצְי וָבדיִּכ ביִבָאָה ׁשֶדֲח דַעומְל ּךַתיִּוצ רֶׁשֲאּכ תוצמ ילַכאּת םיִמָי

 רֶׁשֲא ךיִשעמ ירּוכּב ריִצָקַה גָחְריé :םקיִר ינָפ 'ּואְרְוְדאלְו םִיָרָצִַמ
 מ ףישעמהתֶא ֶָפסֶאְּב הָנָשַה תאעְּב ףסָאָה גחו הָדָשּב עַרָות
 יִָאָה" יפי ךְּוכְזלְּכ יהֶאָרי הָנָשּב םיִמְעִּפ שלשיז :הָרָשַה
 :רֶקְבְידע "יִגחְבֶלח ןיִלְיאָלְו יחְבזְיּד ץֶמָח"לֲע חַבְזִתְראְליי :'הָוְ
 28/9  קזקs הפ. .ךְנֶקַמ ;1 4 | 29 *5 לו, 6+ ךְרֹמֲחַלְו (טחס?שץוסש) | ל 6

Cp23,14 | ל < ||  >Vers;בו | 30 * ' Vers551155 א.  Sebטחס || 5  

 2 ** קז5 cf( 6) טָּפַשְמ תֹּטַהְל םיִּבַרלֲא הָנָּפְתדאלו |? 1 בֶר (paז9 | 5%
 vel ins bh | 3 *1 ללָּג | ל ins v 6 | 5 18+ רועפ רוע cf 63 = אָשְת אשנ;
 6 קֵרָפְתֹו > 026 || 6 prps ףביא )630 ןיבא), ₪[ 3* | ל * 6 'ִּךלָּכִמ |
 ל-ל סעק5 קיִּרצַת אלו, cf 6 | 8 * 121155 . Vers 'D יִניִע | * 66 םיִרָבְּד; 1 |

Se71 | 12 * 6 ןותְּבַש? | * 63 חוני ל | 13 * ' Versל 8155 2.  | bb@n?זז * 6  
 6 לכְּב (קצק לפמּו) | ** 1 אל ריּכְִת (565 622155 268 אלו) | 5 3(69)

Uuwv | 14 6546 plur || 15 * 6 plur || ? 5 plur || 5 1 prb INרn (Vers pass: 6 
 הָאְרִּת, 5 ּואָרָּת) | 16 5 סוט+ | ז7 *1 קזל הָאְרִי et תֶא (₪9), cf 15 || ל-ל 68 הוהי

 ךיָהלֶא | 18 * 6 6% 6*) + 34,243 | * קזקפ חַסָּפַה גַח, < 5.
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  velמ /
 -לֶא ּךֲאיֵבֲהלְו ּךְנּב ָּךרֶמָׁשל ְּךיִנפְל "ךָאְלַמ חלש יכְנָא הגה

 וב ירמּתדלַא ֹולְקְּב עַמְׁשּו ּוינָּפַמ רָמָשַהְיי :יֵתְנְכַה רֶׁשֲא 'םוְקָּמַה
 עַמְׁשִ עֹומְׁשםַא יִכ ירק יִמְׁש יִּ יםֶכָעָשְפְל אש אָל יִּ

 יּזרַּפַהְ יִּתְהְ ו רמָאה .לֶא איבה לנפל ֵכֲאלַמ 2 ר
 םֶהיֵהְלאַל הוֲחְּתְׁשִת"אלי :ּויּתְדִחְכַהְו יִסּובְיַהְו "יּוחָה יַנֲענְּכַהְו
 רָּבְשְּת רֵּבְׁשְ םֿרָהְּת םֶרָה יִּכ םֶהיִשְעַמְּכ הָשַעַת אל םֶרָבָעְת אָלְו
 -תֶאְו ידמחל"תַא יִּדְרָבּו יָכיֵהלֲא הָוהְי תֶא יםֶּתְדְבְעַ :םהיִתְבַצַמ
 הר הֶלְּבַשַמ הָיְהְת אלי ס יִַּּבְרִקמ הָלֲחַמ יִתֹרְסַהַו ףימימ
 :אלמא ימי רַפסִמ-תֶא ְּךצרַאְּב

 םֶהְּב אָבִּת רֶׁשֲא םֶעָהלָּבתֶא יִתֹּמַהְו נפל חלש ֹיִתָמיֵא-תֶאז
 ךיִנַפְל הָעְרַצַהתֶא יִתְחַלָשְו :ףרע ףילא ךיביָא-לכזתֶא יִּתַתָנְו

 ונשרנא אלי :יִנְפלְמ יִתַחִה"תֶאְו יִגעֶנְּכַה" תֶא יִּגִחַהדתֶא יהָשְרגו
 תיח ךיִלָע .הָּבִרְו הָמְמְׁש ץֶרָאָה הָיְהִּתְּפ תָחֶא הָנְשְּב ְּךנְפִמ
 "תא ָתְלַָנְו הָרְפִת רֶׁשֲא דע ּךנָפִמ ּוגָשְרְנַא טעֶמ טעֶמי והָרָׂשַה
 -דע רָּבְדִִּמּו םיִּתְשַלְּפ םִי"רַעְו ףּוסיםימ ףְֶבָנ"תֶא יִּתָשְויי :ץֶרָאָה
 "אל ְדינְפִמ ֹומֲתְׁשִרגְ ץֶרָאָה יֵבְׁשְי יתַא םֶכְדָיְּב ןַּתְאויִּכ רָהָּנַה
 ּואיִטֲחיוּפ ּךִצְראְּב ּובָשִי יאָלג :תיִרּב םָהיֵהְלאַלְו םֶהָל תַרְכְת
 פ  :שֶקּומְל ל יִהנְתְִּכ םֶתיֵהְלֲא-תֶא דבעת יב יל ךתא

 'אּוהיִבַאַו בֶדָנ ןרַהַאְו הָּתַא הֹוהָילֲא הָלְע רַמָא השמד לאו 4
 ודַבְל השמ שָּגְנְו* :קחרמ יםֶתיִותְתְשַהְ לֵאָרְׂשִ יִנָקּזִמ םיִעָבְשְו
 רפסיו הָשמ אבי :יֹוִמֲע ולעי אל םֶעָהְ ושני אל םָהְו יהָוהילֶא

 לוק םָעָהלָּכ ןעינ םיִמְּפָשּמַהילּכ תֶאְו הוהְי רְבּדלְּכ תא םֶעָל
 הָשמ בָּתְכוצ :הָשענ הָוהְי רֵּבּדרַׁשַא םיִרָבְּדַהלַּכ ּורמאיו דָחֶא
 20 * 464 יִכ-- cf) 23(; 1 48 | 8 ץֶרָאָה | < 6+ ו | 21 *] רַמָּת |
 b 6 ָיִנָּפ cf Hi 13,8(; 1 48 | 22 6+ 19,5. 6 (sine) התעו) | * 6 ילקב | * 63+
 ל | 23 * 6+ יִשָגְרִגַה | * 572155 . Vers 'ה | *6)0(65 םיִּת-- | 24 6 םֹרַהּת;

i:6 0 יִּתְכַרַבּו | < 6+ ָךְנִיַיְו | 28 *  | Gsingקזקפ םָתֹוחְּבוִמ .. סרהת | 25 *  
 ָתְׁשַרַגְ 63 יִּת--; 6+ו יִרָמָאָה | * 6255 60 תאו | 29. 30 636 םש-- |
 31 5 ca 16MSS 0185 + לכ || ל 69 םיִּת-- | 33 * 68 אלו | * 5 אלו |
 65 24686 ּויִהְי יִּכ (םזס יכ: 6 ססזס , 5 ךפל) | Cp 24, 1 * + רזעלא

 רמתיאו || * 6 ּווָח-- | 2 * 6 םיִהלֲאָה | :x םָּמע.



24,5—25,9 EXODUS 109 

 םיִתְשּו רַהָה תת ָּבְזִמ ןֵבי רֶקּבּב םֵּכְׁשיַו היה ַרְבּדלָ תַא

 הק :םיִרָפ הול םיִמְלְׁ םיִחָבְז ו רח בי תלע ולעיו לארׂשי

 הקיוז :חּבְוִמִה-לע קָרָז שה יִצֲחו תנָנְַּב םֶשָיַו םַה יִצֲח הָׁש
 הֶׂשֲענ הָוהְי ךָבְּדרֶׁשֲא לָּכ ּורְמאַיַו םַעָה נְזאְּב אָרְקִיו תיִרְּבַה רַפְס
 -םר הגה רֶמאיַו םָעָה"לע קרו םֶַּה"תֲא הָׁשֹמ חַקַו :עֶמׁשִנְו
 :הָלֲאָה םיִרָבְּדַה"לְּכ לע םֶכָמִע הָוהְי תַרָּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַה
 וארו ופ :לֵאָרְׂשִי יִנָקזִמ םיִעְבָשְו אּוהיִבַאְו בָדָנ ןרהַאו השמ לַעַיופ
 םִצעכּו ריֿפסַה תנָבל ּהֵׂשעַמּכ וילנר תחת לֵאָרׂשִ יהא תֶא
 -תֶא ּוזֲחיו ודי חלְׁש אל לֶאְרְשי יִנְּב ליצַא-לָאְוז :רַהׂטְל םִיַמְׁשַה
 ילֵא הלע השמה לא הוה רָמֲאו ס תש ולכאיו םיִהלֲאָה
 רֶׁשֲא הָוָצַמַהְ ּהָרותַהְו ןְבָאָה תָחְל-תֶא ףל הָנְּתֶאְו םָשהַיָהְו הָרֲהָה
 -לֶא יהשמ לעיוי ותְרַשִמ עשוהיו הָשמ קוי :םתרוהל יִּתְבַתְּכ
 בּׁשְנ-רְׁשַא דע הוב נלבש רַמָא םיִנקְוַהלָאְוי :םיִהלֲאָה ר רה

 ליו 5 :םָהְלא 'שגו םיִרָכד לעבדימ םֶכָמִע רוחו ןֶרהא הגה םכילֲא
 רָה"לֲע הָוהְי"דובּכ ןָּמְשיַוי< :רָהָהְדתֶא ןָנְעָה סכוו רַהָהְדֶא יהָשמ
 יָעיִבְׁשַה םִיַּכ הָׁשֹמלֶא יאָרְקַו םיִמָי תָשָש ןנְעָה והפכו יֹניִס
 יניעל רָהָה שאָרּב תֶלָבא ׁשֵאַּכ הוהְי דוָבַּכ הֶאְרַמּוי :ןנָעַה ךותמ
 ּהָשמ יָהְיו רָהָהְלֶא ליו ןָנָעָה ְּךֹותְּב השמ אביו 5 :לֲאָרְׂשִי יִנְּ
 פ  :הֶליָל םיִעָּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא רָהְּב

 דוחקיו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב-לֶא ֵּבּד* :רָמאָל השמה -לֶא הָוהְי רָּבדיוי 5

 :יִתָמּורְת-תָא ּוחְקּת ובל ּונָבְּת רֶׁשֲא שיִאילּכ תַאַמ הָמורֶת יל
 תָלְכְתּוי :תֶשָחְּו ףֶסֶכְו בֵהָז םָּתאִמ ּוחְקִּת רֶׁשֲא הָסּורְּתַה תאו
 תֶנעְו םיִמְּדֶאְמ םֶליִא תרעו5 :םיִּזְעְו ששו יִנָש תעלותו ןַמָנְרַאְו
 תֶרטקלְ הָחְׁשִמַה ןמשל םיִמָשְּ רֶאָמִל ןמש* :םיִטָש יצעו םיִשָחִּת
 יִל "ושַעְול שחל דַפָאְל 'םיָאלַמ ינָבאְ יםֵהְׂשיִנְבַאיז :םיִמפַה
 תיִנָבִּת תֶא יִּדְתֹוָא הָאְרַמ יִנֲא רֶׁשֲא יל :םֶכֹותְּב ייֵּתְנכְׁשְ ׁשקִמ
 ס | :וְׂשעֶּת "כו ויִלָּלְּ תיִנְבּת תֶאְו ןבְׁשִמַה

trsp ₪4 6 םיִנָבֲא | 5 565 חַלָשיַו || זז ₪ וזחאיו ; 1 3 | 12 6 הרות;  
 'מהו 'תהו 'תכ רשא | 13 1 6 6 ּולַעַיַו (זאS עשוהיו 'מ) | 14 * >6|| * 6 ושי |

cf 358 |פ 6 >65% v25, 2 6 ּוחְקּו |  Cp15 6*+ עָשוהיו | 16 6+ הוהי |  
kai 6g-ל 6  || cf 23 etc7 5* >6* | * 8 תובוטה; 1 4 | 8 16 6 השעו  

 8Hgouot | 9 * 6 לככ יל הֵׂשֲעַו | ל 6 + רֶָהָב | 1c 68 ןַּכ | %16 6 הָׂשֲעַת.
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 ובְחְר יִצָחְו הָמַאְו וּכְרֶא יִצַחְו םיִתָּמַא םיִטַש יצע ןורא 'ּושָעְויפ
 ּונָּפְצִת ץּוחמּו תִיָּבִמ רוהָט בָהֶז ז ותא ָתיִּפֹצְויי :ֹותָמק יִצָחְו הָמִאְו

 הָתַתְָו בֶהָז תְּבט עּבְרא + ָתָקיויי :ביִבְס בָהָז רז ויל ישע
 "לע תַעְּבַט יֵּתְׁשּו תָחֶאָה ֹועְלַצדלַע תעְּבַט יֵּתְׁשּו ויָתֹמֲעַּפ עֶּבְרַא לע
 תאֵבֲהְויי :בָהָז םָתֹא ָתיִּפַצְו םיִטש יִצְע ידב תיִשָעְו * :תינשה ֹועְלַצ
 תעְּבְַּבי :םֶהְּב ןרָאָה-תֶא תאשל וראה תֶעְלַ לע תַעְּבַטּב םיִּדַּבַה-תֶא
 תֶדַעֶה תא ןְראָה לֶא ַּתַתָנְויֿ ּוֹנָמִמ ּורְסִי אל םיִּדַּבַה ּויָהְי ןֹרָאָה
 הָפְֶא יִצַחְו םִיֵתַּמַא רהט בֵהָז תָרֹּפַכ ָתיִׂשֲעְול :ְיִלֲא ןּתֶא רֶׁשֲא
 הֵׂשֲעּת הָׁשְקִמ בָהָז םיִבָרְּכ םִיָנָׁש ָתיִׂשֲעְַפ :ּהָּבְחָר יִצֲחְו הָמַאְו
 -בּורְכּו הֶזַמ ּהָצּקִמ דָחֶא בּורְּכ השעוופ :תֶרָפַּכַה תֹוצָק יִנָשִמ םתֹא
 :ויתוצק יֵנְׁש-לע םיִבְרְּכַה-תֶא ושעת תִרַָּכַה"ִמ הָזִמ הָצָקִ דִחֶא
 תֶרַפְּכַהְדלַע ז םֶהיֵפְנַכְּב םיִכְכְס הלל םִיֿפָנְכ יֵׁׂשְרּפ םיִבְרְּכַה ּיָהְו>
 ָתְתְנְויי :םיִברְּכַה יִנָּפ יְהִי תֶרפַּכַהלֶא ויָחֲא-לָא ׁשיִא םֵהֹיִנְפּו
 רֶׁשֲא תֶרֲעֲה"תֶא ןתִת אלא הֶלְעַמְלַמ ןְרָאָה-לע תַרָפּבַהתֶא
 ןיִּבִמ תֶרפּכַה לעַמ ִּתַא יִתְרּבְדְו םש ל ייֵתְדַעֹונְו לא ןִּתֶא

 ל תא הָגצִא רֶׁשא-לְכ "תא תֶדעָה ןורא-לע רש םיברכה יש
 פ  :לֶאְרְַי גב

 הָמַאְו ֹוּבַחָר הָמַאְו וּכְרֶא םִיָתָמַא 'םיִטָש יצעי ןֶחְלש ָתיִשָעְו
 :ביִבָס בָהָז רז ל ָתיִשַעְו ירֹוְהְט בָהָז ותא ָתיִּפצְוי= :ֹותָמְק יִצֲחָו

 ביִבְס ּתְרּגְסמְל בָהְזרְז תישְעְו ביבְס חפָמ תָרגְסִמ יל ָתיִׂשָעְי
 עֶּבְרַא לע תעּבַטַהְיתֶא יִּתַתָנְו בָהְז תָעְּבַט עַּבְרַא יול ָתיִשָעְוא
 םיִּתְבְ תָעְבַטה ןייְּת תרַנְסִּמַה תַמָעל :וילְנַר עברַאלי רֶׁשֲא תאַּפַה
 ָתיֵפְצְו םיֵטְׁש יִצֲע םיְִּּבַהדתֶא תיִשָעְו :ןָחלָשַהתֶא תאָשל םיּדבְל
 ויָתּפַכְו ויתר ָתיִׂשָעְופ חלשה" ם םֶב'אָשְנְו יבָהָז םֶתא
 תַתְנְויי :םָתֹא הָשַעָּת רוהט בֶהֶז 'ןֶהְּבּדַסִי רֶׁשֲא יויַתיִקְנִמּ ויָתושקו'
 פ  וריַמָּת ינָפְל םיִנָּפ םֶחָל ןָחְלָשַהְלַע

(ex 30,3) ||6/1155 83 ול  uaprupiov-|| rr26 תישעו || * 6 +  ro * lc 

cod Hill+ca 107155 86ח1ו006% || 10 1-6  kai151 ? ןֶהַמ \ 18 6  

)omהָשעּמ | 22 * 6 יִּתְעַדּונְו; 1 ₪ || * 2455 תאו ; 6 "לֶכְכּו | 23 6 אקטסש  
 6913 67 -- kai EUAwv( xpuciov 6600000 60 חדשעצ) || 24 °° <6° | 26 * >6 ||
 * 8 ָתיֵשֲעְו | * 63+ עֵּכְרַא 6 5 בָהָז תַעְּבַט | % 8 'ָל לעמ | 27 6 תַחַתְל
 (Ord) | 28 * 64 <00006 || * 8 ּואַשַנְו | 29 ** ג ויתשקו ויתיקנמו = 37,16 |

 ל 23155 א. םֶהָּב
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 יהנו ּהָבְרִי הָרֹונמַה 'הָשָעיִת הָׁשָקִמ רֹוָהָט בָהָז תָרְגְמ ָתיִשָעְוי

 ָהיֶּרַצִמםיִאְְו םינק השש ווי הָפִַ ִהיֵחְרפּו תיֵרּתכ היי
 :ינשה הִָצִמ הֶרְנְמ נק הָשלֶשּו דָחֶאָה הָּדצִמ הָרְנְמ ינקו הָשלֶש
 םיִעְבְג הָשלֶשּו חַרֶפְו רַּתְפַּכ דָחֶאְה הָנָּקּב םיִדָקְׁשִמ םיִעְבִג הָשְלָשּ
 םיִאְצֹיַה םיִנְקַה תֶשָשְל ןִּב חרֶפְו רּתְּפַּכ דָחֶאָה הָגָּקּב םיָדָקְׁשִמ
 :ָהיֲחְרְפּו ָהיֶרּתְפַּכ םיִדָקְׁשִמ םיִעְבְג הָעְּבְרַא הָרֹנמַבּוצ :הָרֹנְמַהןִמ
 הָנַמִמ םיִנָקַה ייִנָש תַחְּת ּתַפַכְו הָנמִמ םיִנְקַה יֵנְׁש תחת רעפַכו
 :"הֶרנַמַהְְִמ םיִאְציַה םיִנָּקַה תֶשָשל הָנָמִמ םיִנָּקַה יֵנְׁשתַחּת רתפַכְו

 :רֹוְהָט בָהָז תֶחֵא הָׁשְקמ ּהָכְּכ וְֵהָי הָנַמִמ םָתֹנְקּו םֶהיִרּפּכא
 רֶב-לע' 'ריִאַהְו ָהיֶתְרתַא יֹהָלֲעָהְו העְבש ָךיָתְרניתא ָתיׂשָעְוז
 הָשַעְיי רוָהָט בֶהֶז רֵּכּכפ :רֹוהַט בָהְז ָהיִתּתְחמּו היִחְקְלַמּ : :"ָהיִנַּ
 הָּתַא"רֶשַא יָתיִנְבַתְּב השעו הַאְרּו :הָלֶאָה םיִלֵּבַה"ִלַּכ יתַא ּהָתא

 ס | רָחְּב "הָאְרְמ
 ןְמָגְרַאָו תֶלְכְתּו רֶזָשְמ שש תֶעיִרְי רָשָע הָשַעַת ןֶּבשִּמַה-תֶאְוי 6

 תַחאָה הָעיִרִיַה ְִּרַאי :םֶתא הָשעִּת בשח השעמ םיִבְרַּכיִנָש תעלתו
 הָּדִמ תַחֶאָה הָעיִרִיַה הָמַאַּב עַּבְרַא בֲחֹרְ הָמַאָּב םיִרְׂשְעְו הנמְׁש
 יהֶתחַאלֶא הֶׁשֲאי תֹובֲח ןַיֵהְּת תַעיִרִיַה ׁשַמֲח  :תעיִרְיַה-לְבְל תַחַא
 לע תֶלָבִּת תֶאְלְ תיִשָעְוי :ּהָתחַאלֶא הָשֶא תובח תעירי שַמָחְו
 הַעיִרְיַה תַפׂשְּב השעת ןכו תַרָבֹחּב הָצְקִמ תַמָאָה העיריה תַפָש
 ּתָחֶאָה הָעיִריּב הָשַעִת תאָלְל םיִׁשְמֲח5 :תיִנָשַה תֶרָּבְחַמַּב הָנוציִקַה
 תיִנָשַה תֶרְבִחַמַּב רֶׁשֲא הָעיִריַה הָצְקִּב ּהָשַעַת תאָלְל םיִשָמחו
 בָהְז יסרק םיִשָמָח תיִשַעְו :ּהָתֹחַא-לֲא הֵׁשֲא אללה ליבק
 ןָכְׁשִּמַה הָיָהְו םיִסְרּקַּב ּהָתְחַאלא הֵׁשֲא תעיִרְיַהתֶא ָתְרִּבַחְ
 -יִתשע ןְבְׁשמַה-לע לָחֶאְל םינע תַעיִִי תיִׂשעְו :דַחֶא
 הָּמַאְּב םיִשלָש תַּמַאָה העיריה ירא :םֶתא הָשַעְּת תרי הָרָשָע
 הָרׂשְע יִתְשַעְל תא .הָּבִמ תַחֶאָה הֵעיִרְיַה הָמֵאָּב עֶּבְרַא בחרו

31 ° ca 1901155 .u6$) npn || * 6 Dוְהַקָּנִי | = 6 פו 'כ} 'ג' et sine suff | 
32 6 sine suff | 34 6 דָחָאָה הָנִקַּב-+ | 35 * 6 16000066, om ay | * 6+ ןִּכ 
 אט  cf"תילעהו 3 ָתֹריִאַהְו | * 6 ּוריִאַהְו 6 * 37 | 34850 +6 < | 33 66
8,2 | © 6 66 rod 646  עטחשססקח || 38 6 מ ָתיִׂשֲעְו' | 39  >6; Seb 3MSS 
S$ 'DN, 4MSS 2:8 NN] (= 48 37,24) | 40 * ca 20MSS (62) ‘nD; 6 
sine suff | *» 8 utin g | Cp 26, 3 ₪ תחא לא תחא (= 41 36,10 sqq ' 
22) | 5 <6%. 



 2 תומש 28—260,9

 דָבְל תעיריה שש-תֶאְו דֶבָל תעיִריַה ׁשַמֲח"תֶא ָתְרַּבַחְופ :תעירי
 םיִׁשִמֲח ָתיִשָעְויפ :לֵהֲאָה יִנָּפ לומ-לָא תיִשָשַה הַעיִריַה"תֶא ּתלַפכְ
 תא םיִשָמְחְו תֶרָבֹחַּב יהנציקה תַחֶאָה הָעיִריה תַפָש לע תל
 םישמח תֶשָחְ יסרק תיִשָעְויי :תיִנְׁשַה ?תרבחה הָעיִרְיַה תַפְׁש לע
 חֹרָסְוצ :דָחֶא הָיָהְו לָהֲאָהיִתֶא תְרַבִחְו תאְללַב םיִסְרָּקַה-תֶא ָתאַבַהְו
 :ןָּכְׁשַּמַה יִרחא לע חַרְסּת תֶפלעֶה הָעיִריַה יצח האח תעיִריִּב נעה

 וס יהי לֶָאָה תָיִרִ ראב ףעְּב המ הָמאָהְו המ המה
 תר לָהֶאָל הָסְכמ ָיָשָעְוי :ותפכל הֶזמּו הזמ ןכָשּמה צלע
 ָתיִשָעְו5ּ  פ  והָלְעֲמְלַמ םיִשָחְת תֶרֹע הָסְכִמּו םיִמְּדְאִמ םֶליא
 ׁשֶרקַה ךֶרָא יתֹומַא רָשָעַי< :םיִדָמְע םיִטָש יִצְע ןֵּבְׁשִמל םיִשְרַָּה"תֶא
 דָחֶאָה שְרְקְל תודל יִתְשול :דַחֶאָה שרה בַחְ הָּמָאָה יִצֲחַו ּהַמַאְו
 ָתיֶשָעְו :ןְּבְׁשִּמַה ישרק לָכְל הָשַעּת כ ּהָתֹחֲא-לָא השא .תַבָלְשִמ
 םיִעְּבְרַאְויפ :"הָנַמיִת הָּבְנְג' תֶאַפְל ישרק םיִרָשָ בש םיִׁשְרָקַה-תֶא
 ׁשֶרָפַה"תַחְּת םיִנָרַא יֵנְׁש שְרקה יםיִרָשָע תַחַּתי הֵׂשֲעְּת ףָסָכייִנְרַא
 :ויתדי יֵּתְׁשִל דָחֶאָה ׁשְרָּקַה-תַחַּת םיִנָדֲא יִנָשּו ויָתֹדי יִּתָׁשל י דָחֲאָה

 םיִעּבְרְו=י :שָרְ םיְִׂשְע ןוְִצ תֶאְפל תיִנשה ןֶּבְשמה עלו
 תַחָּת םיִנָדא יִנְׁשּי דָחֶאָה ׁשֹרָּקִה תחמ םיֹנָדַא יִגְׁש ףַסַּכ םָהיִגדא
 ינׁשּו3 :םישרק השש הׂשֲעַּת הָמַי ןֶּבשִמַה יֵתּכְריְלּו> :ידֲחֲאָה שרה
 ּהָטַמְלַמ מאת יֲהְיְוצ :םיתכריב ןֵּבְׁשִמַה תַעַצְקִמל העת םישרק
 םֶהיִגָשל * הָיִהִי ןּב תָחֶאָה תֵעֵּבַטַה-לֶא ושאר-ילע 'טיִּמַת ּויַהְי וחיו
 הֵׁשַׁש ףָחָּכ םֶהיִנְדִאְו םישְרק הָנֹמְׁש ּויָהְו5 ּויְהִי תֶעֹצְקמַה ינשל
 תַחַּת םיִנָוֲא יִנָׁשּו דָחֲאָה שרקה תַחַּת םיִּנדַא ינָש םיִנָדַא רָשע

 הָׁשִמֲח םיִטש יצע םֶחיִרְב ָתישְעְוא :דָחֶאָה שרה
 ןְֵשִמַה"עֶלִצ יֵׁשְרקְל םִתיִרְב הָשמחְוי :ָחֶאָה ןבְׁשמַה-עֶלָצ ישרקל
 :הָּמָי םִיתָכְיִל ןְכׁשִּמַה עלַצ ישרקֶל םחיִרְב הָׁשִמֲחְו תיִנשה
 :הָצקַהלֶא הָצְקַהְִמ תֹרבִמ םיִשְרְקַה ְּךֹותְּב ןָכיִתַה חיִרְּבַהְו

‘ro * 6 %6ד 696 pédov || ° 1 חב' isp, cf4 | 11 6 06ד 560066 | 
 | ח cf12b | 13 6+ rv deppewv || 15 >6 | 16 6+ 0\066ּתְחַרְסְו, ?6 ,5> 12

17 6 arkwvidkot (sed 19 506 pépn!) || 18 * 51155 a DWyp, id 19. 20 nec: 
non 36,23 sqq || °° 6 rpég Boppév (36,23 ;ת בֵנֵנ) | 0 4 יעלג' simil 19b 

(be>6B). 21. 25 || 21 ° <65 | 231? תעצקמל cf24 | 24 * 8MSS ₪ ּויָהְו | * 6 
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20,29—27,11 EXODUS 113 

 םיִּתָּב בָהָז הָשַעִּת םֶהיֵתְעְּבַמדתאְו בָהָז הָּפַצִּת םיִׁשָרְקַה-תֶאְופ
 יוּפָשָמּ ןָבְׁשִּמַה-תֶא תֹמקהופ :בֲָהָז םֶחיִרְּבַה-תֶא תיִּפַצְו םֶחיִרבל

 ןַמָגְראְו תֶלְבִּת תֶכֶפ תיִשָעְוי ס  ורָהְּב *ֵתיִאְרֲ רֶׁשֲא =
 הָּתַתָנְו*- :םיִבְרְּכ הָתא הֶׂשֹעַ בשח השעמ רָזשמ ששו ינְש .תעלותו
 הַעְּברַא-לע בָהָז םֶהיֵוְו בָּהֶז םיִפְצִמ םיִמש ידּומע העְְּרַא-לע ּהָתא
 הָמְש תאֵבֲהְו יםיִסְרְקַה תַחָּתי תָכרְּפַהזתֶא הָּתַתַנְוג :ףָסָכיִנְדַא
 שֶדְקַה ןִיַּ םֶכָל תֶכרָּפַה הָליִּדְבַהְו תּוָדַעַה ןֹוָרַא תֶא תַכֹרְּפַל תיִּבִמ
 שלה תֶדַעֶה ןורא לע תַרַפַּכַהתֶא תתנו :םיִשְדְקַה שד ןיִבּ
 חכנ ּהֶרְנֶמַה-תֶאְ תֶכֹרפַל ץּוחמ ןְְלׁשַה-תֶא תְמׂשְו :םיִׁשְדָקַה
 :ןופצ עלצ-לע ןֶתִּת ןמלשהו הָנָמיִת ןֵבְׁשִמַה עלצ לע זמלשה

 שש יִנָש תעלותו ןָמנראָו תַלכִת לָהאָה חַתָפ ךֶסֶמ תשע
 ָתיִּפצְו םיטש ידוע ּהָשָמַח ּךָסַמל ָתיִשָעְוִיז :םקר הׂשעמ רֶזשמ
 ס | :תַשְחְנ יִנְדא הָשְמְח םֶהָל תקציו בָהְז םֶהיִוְו בָהְז םָתֹא

xׁשֵמֲחְו ךֶרא תומא שמח םיטש יִצְע יחָּבְזִמַהתֶא ָתיִשָעְוי  

 תיִׁשְֲו :ֹותָמֹק תומא שלָשְו חזה הָיְהְי עַּבָר בחו תומא
 :תֶׁשְחְנ ותא ָתיִּפִצְו ויָתְנרק יָת ּונָפִמ ויְתֹנַפ עֶּבְרַא לע ויְתֹנְרק
 ויָתּתְחַמּו ויָתְלְזִּו ויָתְקְרֶזִמּו ריִעְְו 'דנָשדְל ייִתֹריִּפ ָתיֵׂשֲעְ
 תֶׁשְהְג תֶשְר הֵׂשֲעַמ רָּבְכִמ ול ָתיִשָעְוי :תֶׁשְחְג הָשַעַת וָלְּכײ"לֶכְל
 הָּתַתַנְופ :ויָתֹוצָק ad ילע הנ תָעְּבַט עַּבְרַא תָשְרֶהלַע תיָשְעְו

 כ רַהָּב CS הֵאְרָהי רֶׁשֲאכ ותא .הֶׂשעּת תחל בוב ותא
 הָנֶמיִּתדבְנג תֶאּפִל ןֶּבָשִמַה רצח תֶא תיִשָעְופ5  ס :'ושעי
 יריִדָמעְו יי :תַחֶאָה הָאָּפל ךְרא הָּמַאָב הֶאְמ ירֶּזָשִמ ששי רֹצֲחָל םיִעְלְק

TF CR 

 ןכויי כ םֵהיִקְׁשֲחַו םיְִַעָה יו תַשָחְנ םיִרָָע םֶהיגְרֲאְוםירשֲע

 30 * 6 הָאְרַּמַּכי | ל 8 ףךיִתיִאְרַהי | 3: 565 6/155 65 'ת | 32 68 "ןו |

 33 = 6 םיִשְרְקַהְלעְול | 34 6 תֶכְַֹּה | 35 = ְּךֶרָי | 36 = >6 | 37 68 |
 Cp 27, 1 גגג6 חָּבְזֶמ 2 60 | 3 5 6 gregdvnv || (cf 30,1) דע 0טסוטסדמ1₪ |
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pro5 רבכמ  Gibrd | 4b et gb 1 frt invers (6 in 4b.63 לכו | 4 5  © | sing 

 בכרכ 6% תשרה) | 6 < >6 | >6 | 7 * 6 ָתאָבַהְו, 5 ת-?י|י>'8|6י8,
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 114 תומש 2, 8

 םָהיִנְדאְו םיִרָשע ודמעו 'ּךְרֶא הֶאַמ םיִעָלְק יִּדְרֹאְּב "ןופָצ תַאפל
 -תַאָּפְל ּצָחֶה בָחְרְוי :ףָסָּכ םהיקשחו םיִדְּמַעָה ָיַוְו תֶשחְנ םירָשע
 בַחָרְויג :הָרְׂשִע םָהיִנְדִאְו הָרָשִע םָהיִדְמַ הָמַא םיִשָמַח םיִעָלָק םִי
 הַּמַא הָרשָע שמחויי :הָמַא םיִׁשַמֲח יהָחָרְזִמ הָמְדְק תֶאְּפִל רַצְחַה
 תיִנשה ףֵהָּכַלְוי :הָׁשלׁש םֶהיֵגְדאְו הֶשלָש םֶהיִדְמע ףַתָּכל םיִעְלְ
 רַעָשְלּויפ :השלש םֶהיֵנְדֲאְו .הֶשלש םֶהיִדְמע םיעלק יהרשע שמח
 רֶזָשַמ ששו יִנש .תעלותו ןַמָגְרַאְו תֶלָכת יהָמַא םיִרְׂשע ךסַמ רֵצֲחָה

 רעָחה ידוע יז :הָעּבְרא םֶהיֵנְאָו הָעבְרא םָהיֵדְע 'םָקר הֵשֲעמ
 רַעָתַה איי :תֶשחְנ םָהיגְְו ףָסָּכ םֵהֹו ףֵסָכ םיִקָשָחְמ ביִבְס
 שש תומא שָמָת הָמְקְו 'םיִשָמָחְּב םיִׁשֵמֲחֹו בַחְרְו "הָמַאב הָאַמ
 וַתְדַתי"לכְ | ותדבע לֶכָּבי ןֵּכְׁשִמַה י יל יטבלו9 :תַשְחְנ םֶהיֵנְרֲאְו רֶזָשִמ
 יִנָּבְתֶא ו הָּוצִּת הָּתַאְוִפ lo :תַשְחְנ רַצֲחָה יֵתָדְתהלְכְ
 :דיִמָּת רנ תֶלָעַהְ רֹואָמַל תיִתָּכ ךַז תִיַז ןַמׁש לא ּוחקיו לארי
 ןרהא ותא ףרעי תנעֶה-לע רֶׁשֲא תֶכרפל ץּוחמ דַעומ לָהָאְּבִיי
 יִנָּב תֶאַמ םֶתרַרְל טלוע תֶקְח הָוהְי ינָפל רָקּב-דע בֵרְעַמ וינָבּו

 ם.  לֶאְרְשו
 ְךיִּתִמ ותא ויֵנְּב"תֶאְו ְךיִחָא ןֹרַהַא-תֶא ףיִלַא ברקה הָּתַאְוו 8

 יִנָּב רַמָתיִאְו רֶזעְלָא אּוָהיִבֲאְו בַדָנ ןֹוהֲא יל'ונהכל לֵאָרְׂשִי יֵנְּב
 הָּתַאְו :תֶרָאפתלו הובל + ךיִחֲא ןרהאל ׁשֶדק"יִדנב תיֵׂשֲעְו :ןרהא
 יֵנְּב"תֶא ושעו הָמְכָח ַחּוְר 'ריִתאלְמ רשא בל-יָמְכַתלָּבלֶא רָּבדִּת
 רופָאְו ןְׁשֲחי ושעי רֶׁשֲא םיִנְּבַה הלא :ילדונהכל :ושדקל ןְרֲהַא
 ןרהאל שקד ושעו יטנבָאו תֶפְנַצִמ ץֵּבְׁשַּת תָנְתְכּ ליִעַמ
 -תֶאְו הש בֶהְּזַהתֶא ּוִחָקִי םָהְוי :יֵלֹונֲהכְל וינבלו ךיַחָא
 -תֶא ושָעְ פ - :שָשַההתֶאְו יִנָשַה .תעלות-תֶאְו ןמְגְראָה
 :יבשח השעמ רֶזשְמ שש ייִנָש תעלות ןֶמְגְרִאְו תלָכְת בָהְז דָפֶאַה

 ותְדְפִא בָשַחְו :רּבְחְו ויִתוצְק ישא ולְדהְיָהְו תרֶבִח תָפַתְכ יִתָשז
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28,9—28 EXODUS 5 

 יִנָש תעלותו ןַמנְרַאָו תָלָבְּת בָהְז הָיַהְי ּונּמִמ ּוהָשעְמְּכ ויָלָע רֶׁשֲא
 תוָמָש םֶהיִלִע ָּתְחַּתַפּו םהָשייִנְבַא יֵּתְׁש"תֶא ָתְחַקְלְפ :רֶזָשַמ ששו
 הָששה תומְש-תֶאְו תַחֶאָה ןֶבֲאָה לע םֶתֹמְׁשִמ הָׁשְׁשיפ :לֵאָרׂשִי יִנְּב
 יִחּותַּפ ןֶבָא ׁשְרָח הֵׂשְעַמו :םֶתְֹלותְּ תיִנָשַה באה םיִרָתוּנַה
 תוצָבְשִמ תֶּבסְמ לארשי יִנָב תֹמׁש-לעי םיִנְבֲאָה יִּתָשתֶא הַּתפִּת םתֹח

 רֹפֲאָה תַמְתַּכ לע יםיִנבַאָה יּתְׁשיתֶא משי :םָתֹא הָׂשֲעִּת בֶה
 -לע הָוהְי גֶפל 'םֶתומָשתֶא ןֹרֲהָא אָשְנְו לֶאָרְׂשִי נבל ןָּכז ןנְבַא
 תֹרָׁשְרׁש יִּתְׁשּויצ :בָהְז תֶצְּבָשִמ תיִשָעְוּי ס :ןְרָבוְל ויִּפָתְכ יתש
 תֶרָשְרָש-תֶא הָּתַתְְו תבע השעמ 'םתא הֵׂשעַּת "תֶלְּבְנִמ רֹוהָט בָהָז
 השעמ טָּפָשִמ ןָשָח תיִשָעו*  ס יתָצְבְׁשִמַה- לע תֶתבַעַה
 שש ינָש .תעלותו ןֿמָנְראְו תֶלַכִּת בֶה ונשעת 'דפָא הָשעָמַּכ יבשח
 :וְּבִחָר תֶרַזו וָּכְרַא תָרֶז לּופָּכ הָיִהְי עּובְרי :ותא השעּת רֶזשמ
 הֶדְמִּפ םֶדָא רוט ןְבָאי םיָרּוט הַָעְּבְרִא ןְבֲא תֵאָלִמ ' וב תאלמגד
 רּוּטַהְוופ :םלֵהיְו ריִפס ְּפְג יִנשַה רּוטַהְר5 :רָחֶאָה רּוטַה תקְרְבּו
 םַהָשו שישְרִּת .יִעיִבְרַה רּוטָהְוי :הָמְלֲחַאְו ובְׁ .םֵׁשָל יִשיִלָשַה
 תֶמָשלַע ןייְְּ םיִנְבֲאָהְוי :יםתאּלַמְּב ּיָהְי בָהֶז "םיִצָּבַשִמ הָפְׁשִיְו
 ֹומְׁש-לע שיא םֶתוח יֵחּותַּפ םֶתְמָשדלַע הָרְׂשְע םיִּתְׁש לַאָרׂשִיגְּב
 השעמ :תלבג תַשְרשי ןָשַָהלַע ת ָתיָשָעְו< :טָבָש רֶׂשע ינְׁשל יָת

 תַתְגְו בה תְּׁבט יּתׁש ןָשאההלע ָתיִטָעְויירוהְט בָהֶז תבע
 תֶתְבַע יִּתְׁש-תֶא הָּפַתְבְו+ :ןֶׁשְחַה תוצְק יִנְׁש-לע תֹועְּבַטַה יִּתְשתֶא
 יִתָש תוצק יִּתְש תַאְו5 :ןשְחַה תֹוצְקלֲא תָעְּבַטַה יָּתְׁש-לע בָהָּזה
 -לֶא דָפאְה תוָפְתַּכילִע הָּתַתָנְו תוְצְּבָשַמַה יִּתְׁש-לע ןַתִּת תתבַעֶה
 תוצְק יִנָש-לַע םֶתִא תְמַשְ בָהֶז תועְּבַט יִתְש ַתיִשָעְו6 ּויִנָּפ לּומ
 יִתָש תיׂשֲעְו>ז :הָתיַּב דֹופַאָה רָבעלָא רֶׁשֲא ֹותְפְׂש-לע ןְׁשֲחַה
 לוממ הטהְלְמ דוָפָאָה תופְתַכ יִּתְשד לע םָתֹא הָּתַתָנְו ּבָהְז תוָעְּבַט
 ןשחה-תא וְכוּ :דוּפַאָה בָשַחְ לַעָפִמ וְּתְרַּבִחַמ תַמָש ויָנּפ
 דֹופֲאָה בֶׁשֲח-לע תוְיָהְל תל ליִתָפְּב ל דֹופָאָה תעְּבַמלֲא ותעְּבטִמ
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 116 תומש 24

 לֶאְרָשידיִנְּב תומש-תַא ןרַהא אָשְנְניפ :דֹוְפֲאָה לעמ ןָשחה חּזִיאָלו
 :דיִמָּת הוהי-יגפל ןְרּכזְל שֶדְקַהלֶא ואְבְּב ובל לע טָּפָשִמַה ןַשֶחְּ
 בל-לע ּויָהְו םיִמָּתַה-תֶאְו םיִרּואָהדתֶא טּפְׁשִמַה ןְׁשֲח" לֶא ָּתַתְנְ
 -לע לֵאְרְׂשוינְּב טֿפְׁשִמ-תֶא ןרהא אָשְנְו הָוהְי יִנְפְל ואבַּב ןֹרֲהַא
 דּופֲאָה .ליעֶמ-תֶא ָתיֶׂשֲעְו ס :דיִמָּת הָוהְ ונפל ובל
 ביִבְס "ויל הָיָה הָפָש וָכּותְּב ושארדיפ הָיָהְו :תֶלָבּת ליִלּ
 יוילוש"לע תישעְוי עֵר אל ולדהְיהְי יאָרְחַת יִפָּכ גרא השעמ
 בֶהְז ינמעּפּו ביִבְס לש" לע יש תעלותו ןְמָנְרַאְו תֶלָבִּת ינמר
 ליִעמַה ילושלע ןומרו בֵהְז ןמעפ ןומרו בָהָז ןמעּפ :ביִבָס םֶבותְּב

 יגל ׁשֶֹקַה-לֶא ואבְּב ולוק עַמְׁנו תֶרָׁשְל ןְרֲהַא-לע הָיהְויי בבס
 רוָהָט בֵהְז ץיִצ ָתיִׂשָעְוֿ> | ם ותּוִמָי אָלְו ותאָצְבּו הָוהְ
 ליִתַּפדלַע ותא ּתְמׂשְונז :הֹוהיל שק םֶתח יֵחּוּתפ ֹוָלְע ָּתְחַּתַפּו

 "לע הָיָהְוא :הָיְהְי תָפַנָצִּמַה"יִנְּפ לּומ"לֶא תְֶָּצִמַה-לע הָיָהְו תָלַכְּת
 לגְרׂשְי ֵנְּב ושיוקו רשא םיִשְדָקַה ןוע-תֶא ןרֲהַא אָצְנְו ןֹרָהַא חצַמ
 ינפל םֶהָל ןֹוצְרְל דיִמְּת וחצמילע הֵיָהְו םֶהיִשְדְק תֶנִּתַמלָכְל
 שש תַפְנצִמ תיִשָעְו שש תָנְתַּבַה יתְצְבָשְר :הֹוהְי
 ָתיִשָעְצ תֹנָּתְכ הש ןרַהַא י ינָבְלְר :םק השעמ הֵׂשֲעַּת טְגְבַאְו

 תלי :תֶרֶאפתְלּו ובכל ֶהָל הָׂשֲעּת תועְּבְמּו םיִמגְבא יםֵהָל
 -תֶא ָתאמּו םֶתא ָּתְחַשְמּו ִּתַא ויָנְּב"תֶאְו ְּךיִחָא ןֵרֲהַאדתֶא םָתֹא
 רֶשַּב תֹוּסַכְל דָב"יֵסְנְכִמ םֶהָל השעו* :יִלּונַהְכְו םֶתא ּתְׁשּדקְו םֶדָי
 וםָאֹבְּב ויְבלֲעְ ןרַהַא- לע ֹויָהְו :ּווָהְי םיִכְרידדַעְו םִיִנְתַּמִמ הורע
 ןֹוָע ּואְׂשִאָלְו שֶדְקַּב תַרְׁשְל הָבזִמַהלֶא םַּתְשַנְב וא דעומ לָהֲאלֶא

 ס הירח עַל ול םוע תֶקֲח ּותָמו
 לחקל יִל ןָהַכְל םָתֹא ישִּדְקְל םֶהָל הֵׂשְעּת-רַׁשא רַבְּדַה הָזְוי 9

 יתצמ תַלַחְו תוצמ םָחָלְני :םֶמיִמְּת םִיָנְׁש םֶליִאְ רֶקְּבְִּב דָחֶא רַּפ
 :םָתֹא הָשַעִּת םיִטח תלס ןַמַׁשַּב םיִחְׁשִמ תוצמ יקיקרו ןְמָׁשּב תֶלּולְּב

 וגש תֶאְו רֶפַהתֶאְו לָּפּב םֶתא תְברְקהְו דָחֶא לסלע םֶתוא תתנו
 ָתְצַחָרְו דעומ לֶהֶא חַתָּפ"לֶא בירקת יְנְּבתְֶו ןֵרֲהַא-תֶאְו* :םֶליִאָה
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29,5—23 EXODUS 117 

 תָגּתְּבַה"תֶא ןרָהֲא-תַא ַתְׁשְַּלַהְו םיְִנְּבַה-תֶא ָתְחקָלופ :םִיַמַּב םֶתא
 :רֶמֲאָה 'בֶשַחְּב ול ָתדפֲאְו ןְׁשְחַה"תֶאְו רפֲאָה"תֶאְוידֹפֲאָה ליִעָמ תֶאְ
 :תָפְָצִמה-לע ׁשֶדָקַה רָזְגתֶא ָּתתָגְו ושאר"לע תֶפְנְצַמַה תְמשְו
 -תֶאְו :וִתא ָּתְתַׁשַמּו ושארילע ָּתְקצְנְו הָחְׁשִּמַה ןָמָשתֶא ָּתָחקָכ
 וינְבּו ןְרֲהַאי טנְבַא םֶתא ָּתְרנָחְופ :תָנָתְכ םָּתְׁשַּבְלַהְו ביִרְקַּת ויָנְּב
 ידו ָתאָּלִמּו םלוע תַּקתְל הּנִהִּכ םָהָל הָתְיָהְו תֹׂשּבְנִמ םֵהָלַתְׁשבָחְו
 ורה ידו דעומ לָהֲא נפל רֿפַהתֶא ָתְברְמתְוי :וינְּיריְו ןְרהא
 הָוהְי נפל רָּפַה"תֶא ָתְטַתְׁשְויי :רָּפַה שאָרְלע םָחיִדְידתֶא ּוָנָבּו
 חָּבֶזִמַה תֶגְרקילע הָּתִתָגְו רֶּפַה םּדִמ ָתְחַקלְויי :רעומ לָהָא חַתָפ
 "לֶּ"תֶא ָתְחַקכְו :ִתּבְזִמַה דֹוסי-לֶא ךּפֶשִּת םַה"לּכ"תֶאְו עבְנֲאְּב
 תיִלְַה יּתְׁש תֶאְו דֵבְּכַה-לע תֶרָתיַה תֶאְו ֿבְרָקַה-תֶא הָּסְִמַה בֶלַחַה
 "תֶאְו רפה רָשְּבתֶאְוי+ :הָחּבְִמַה ַתְרטְקהְו ןָהילֲע רֶׁשֲא בָלֲחַהיתאְ
 "תֶאְוי :אּוָה תאָטַח הָנֲחְמִל ץיִחמ ׁשֵאְּב ףֶרָשַּת וׁשְרְּפ"תֶאְו ורע
 :לְיָאָה שאָרְילע םָהיִרְיתֶא ויָגְבּו ןורֲהַא ּוכְמסְו חַקִּת דָחֶאָה לָאָה
 :ביִבָס ָּבְזִמַה-לע ָתְקרֶזְו 'ומְד"תֶאלָתָחַקְָו יליֲאָה"תֶאי ָתְטֲחׁשְויפ
 ויָחְתְנ"לע'|ָתתָנְו יריעָרְּו וברק ָתְצַחָרו ויָחְתָנִל חָּתַנְּת ליאָהזתֶאְוז
 הָוהיל יאּוה הָלֹע הָחַבְזִּמַה ליאָהלָּכ-תֶא 'ִתרטקַהְוי* :ישאר-לעו

 ְךֹמָסְו יִנשה לוָאָה תֶא ָתְחַקְָופ :אּוָה הָוהיל הָׁשֲא ַחּותיִנ 'ַחיִר
 ָתְחַקכְו ליאָה"תֶא ָתְטַחְׁשְופ :לְָאָה שאָרְדלע םֶהיֵדי"תֶא ויֵגבּו ןְרֲהא
 תינָמִיה ויָנְּב ןֶזָא ְּךּנְת-לעְו ףרהֶא ןזא ףּונְּתִלע הָּפַתְנְו ֹומָּדִמ
 םָּת"תֶא ּתְקרֶזְו 'תיִנְמְיַה םֶכְגַר ןָהְבלעֶו תיִנָמְוה םֶדָי ןָהָּבלַעְ
 ןמָׁשִמּו הֵּבזַּה-לע רשא םֶּוהְומ תְחַקְלוי :ביִבס תַּבְזַַה-לע
 וִתַא ויָנְב יָדנְּב"לעֶו וינְּב"לעֶו ויָדנְּב"לעֶו ןרהא-לע ָתיּוהְו הָחָׁשמַה
 בֶלֲחַה לְיֵאָהןמ ָתְחַקְָו=י :ּותֲא וָנְב יֵָנַבּו ריב ויִדנְבּו אּוה שד
 יתַאְו דַבָכַה תֶרָתֹי תֵאְו בֶרַָה-תֶא הָּכְמִה ובָלֲחַה-תֶאְו הילה
 ליִא יִּכ ןיִמְיַה קוש תֶאְו ןקילע רֶׁשֲא בֶלֲחַהיתֶאְו תֹלְּכַה יִּתְׁש
 קיקרו תַחַא ןָמַׁש םָחָל תַּלַחְו תַמַא םֶחָל רֵּכְכְצי :אּוְה םיִאָלַמ
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 ןרהא יֵַּּכ לע לפה ָתְמִׂשְוצ :הָוהְי יִנֶפל רֶׁשֲא תוצמה לָּפִמ דָחֶא
 םָתֹא ּתְחְקְלְו5 :הָוהְי יִנָּפְל הָפּונְּת יםֶתא ּתְפַנַהְו ויָנָב יִּפָּכ לַעְו
 הָשא הוהְי רָפל ל הֹוחיִנ חירְל יהלעֶה-לע הֶחַּבְִמַה יתרה םֶדיִמ
 ּתְפַנָהְו ןרהַאל רֶׁשֲא םיִאלִּמַה למ הֹוָחֲה-תֶא תחקלו :הָהיל אּוה
 הֶזַח ו תֶא תְׁשדקו :הַנַמְל דל הָיָהְו הָוהְי יִנָּפְל הָפּונְּת ותא
 םיִאָלַמַה ליִאַמ םֶרּוה רֶׁשֲאַו ףנוה רֶׁשֲא הָמּורְּתַה קוש תַאְו הֿפּונְּתַה
 םלוע-קחל ויְבלּו ןיהאל הָיָהְויפ :וינבל רשאמו ןרהאל רשאמ

 לָאְרְשְיִגְּב תַאמ הָיְְי הָמּורְתּו אּוָה הָמּורְת יִּכ לֵאָרְׂשִי יִגּב תֵאַמ
 רֶׁשֲא שדה יָדְנְבּו :הָוהיל 'םֶתְמּוְִּת יםָהיֵמְלַׁש יֵחְבנִמ
 תַעְבְשיי :םֶדָיְדתֶא םב"אָלַמְלּו םֶהְב הָחשְמְל ויָרְחְאויִנְָל ויָהְ ןרַהָאְל
 תֶרָשְל דעומ לָהֶאלֶא אָבָי רֶׁשֲא ויָנָּבִמ ויָּתְחַּת ןָהֹּכַה םָשָּבְלִי םיִמָי
 :שךק םֶקָמַּב רְׂשְּ"תֶא תְלָשַב חקּת םיִאלמַה ליִא תֶאְוי :שֶרֶקּב
 חֵת לֵּפַּב רֶׁשֲא םֶחֹלַה-תֶאְ ל רׂשְּב"תֶא ויָנָבּ ןרהא לו
 שקל םֶדיתֶא אלמל םֶהָּב רֶפְּכ רֶׁשֲא םֶתא ֵלְכֲאְו :דעומ לָהֶא
 -ןְמּו םיִאְלַּמַה רָשְּבַמ רַתְויִאְו+ :םה שֶרָתדיִּ לכאידאל רֶזְו םָתֹא
 :אּוה ׁשֶרָקיִּכ לֵכֲאי אל ׁשֲאַּב רֶתוּנַהדתֶא תפרְׂשְו רֶקְּבַה-דע םחלה
 םיִמָי תעְבש הָכָתֹא יִתיְִוְצ-רַׁשַא לבב הָכָּ נבל ןֵרֲהַאְל ָתיֵׂשֲעְו
 -לע תאַטֲחְו ירה םוילי הָשַעְּת תאָטַח רַפּו :םֶדָ אמת
 ָפָבת םיִמָי תַעְבׁשל שקל ותא ָּתְחַשַמּו ויָלְע ּךְרַפַכַּב חַּבְזִמַה
 עָנְַהילּכ םיִשָדק שֶרְק תַּבְִמַה הָיַהְו ותא תְׁשּדקְו חַּבְזַמַהדלַע
 ס ושרי ָּבְזמַּב

 םויל םִיָנָׁש יהְגְׁשִינְּב םיִשְבְּכ חָּבְזִַה-לַע הָשַעִּת רֶשֲא הֶזְו
 הֶׂשֲעַת ינשה ׂשֶבָּכַה תַאְו רֶקְּבב הֶׂשֲעַּת דָחֶאָה ׂשֶבָּכַה"תֶאפ :ידיָמְּת
 סנו ןיקה עבָר תיִתָּכ ןמֲעְּב לּלְּב תֶלֹפ ןרֶׁשֲעֶוי :םִָבְרעֶה ןיב
 ןיִּב הֵׂשעַּת יֵנֵׁשַה שָבָּבַה תֶאְוי דָחֲאָה שָבָּכל יג ןיִהַה תַעיִבְ
 הָשֶא ַחֹחיִנ ַחיִרְל יהל-הָׂשעּת ּהָּכְסֶנְכּו רבה תַחְנֲמַּכ םִיַּבְרעֶה
 רֶׁשֲא הָוהְי ינָפל דעֹומ-לָהַא חַתְּפ םֶכיִתְרדל דיִמָּת תלעי> :הוהיִל
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 לֶאָרְׂשִי גבל יהָּמַׁש יתְדעְבְוי < :'םש ךילא רּבְְל 'הָמָׁש 'םֶכְל יענַא
 ןְרֲהָא-תֶאְו חּבְזִּפַהתֶאְו דָעומ לָהָאתֶא יִּתְׁשִּדקְוצ :יִרבְכִּב שבנו
 יִתייָהְו לֶאָרְׂשִי נב ְךֹותְּב יִּתְנכְׁשְופ :יל ןהכָל ׁשּכקַא ּוַגְּביתֶאְו
 םָתֹא יִתאֵצֹוה רֶׁשֲא םֶהיַהְלֶא הָוהְי יא יִּכ ּועְדְיְוéּֿ :םיקלאל םַהָל
 פ | ו'םֶהיַהְלא הוהְי ינאי יםָכּותְב יִנָבָשל םיִרְצִמ ץֶרֶאַמ

 הַּמַא* :ותא הֶשעת םיטש יִצַע תַרָטק רטקמ חָּבְזִמ ָתיָשְעְוי 30

 :ויָתנְק ּונמִמ ֹוֵתְמְק םותָּמִאְו היי עּובְר ֹוּבְחְר הָמְו פרא
 ויָתֹנְרקתֶאְו ביִבָס ויָתֹריְקיתֶאְו וָנניתָא רֹוּהָט בָהָז ותא ָתיֵּפְצְו
 תַחָּתִמוֹול" הָשִעִת בַהְז תַעְּבַט יֵּתְׁשּוצ :ביִבְס בָהָז רז דל תיִשְעו
 םידְְל םיִּתְבַל היָהְו ויְִצ ינש-לע הָשַעְּת ויתעֶלַ יִּתְׁש לע ורזל
 םָתֹא ָתיִּפְצְו םיִטָש יִצְע םיִדַּבַהדתֶא ָתיִׂשֲעְו :הָּמֵהְּב ותא תאשל
 נפל תֶרֲעָה ןרא-לע רֶׁשא תֶכרָּפַה נפל ותא הָּתַתְנְו5 :בָהְו
 וילע ריטה :'הֶמש =: "דֲענַא רשֲא יתנעה-לע שא תֶרמַּכַה
 :"הָנְריִטְקִ תֹרָגַה-תֶא וביִטיֵהְּב רֵקבּב רֶקּבּב יםיִמס תֶרׂטַק ןרהַא

 יגפל דימְּת תק הנריק םְַרעָה יב תרגַה"תֶא ןרֲהַא תלעהְּוי
 סבו הָחְנַמּו הָלֹעְו הָרְז תֶרֹטִק ויָלֲע יִלעַת-אְלפ :םּביִתְרְדְל הָוהְי
 םדַמ הָנָׁשִּב תַחא ויָתנְרק"לע ןרהֶא ירָּפְכְויפ :וילע כס אל
 םישדקדשדק םָכיַתְרדְל ויְלָע רפכי ישב תַתַאֹי םיְִּכַה תאָטח
 פ 4 :הָזהיל אה

 לֵאָרְׂשִייִנְּב שאְרדתֶא אָׂשִת יִּכי :רֹמאָל השמדלֶא הוה רדיו
 הָיַהְידאלְו יםָתא דֶקְפְּב הוהיל ושְפַנ רָּפְּכ שיֶא ונתנו םָהיֵדְקְפִל
 תיצֲחמ םיִדְְּפַה-לע רְבעֶה ל ונָתִיו הָזּ :םָתא דֶקְפְּב ףנג םֶהָב
 הָמּורְּת לקשה תיִצְחְמ לקשה הרג םיִרְׂשְ שֶדְקַה לָקְשְּ לקשה
 ןַּתִי הָלְעַמְו הָנְׁש םירשע ןְּבמ םיִלקפַה-לע רבעה לפ + :הוהיִל
 לקשה תיִצַחְמִמ טיעַמַי אֶל לּדהְו הבריא רישַעָה 5 :הוהי תַמּורְּת
 ףֶסָּבדתֶא תקל :םָכיִתְׂשִפנ-לע רפכל הוהְי תַמּורְּתתֶא תֶתְל
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 ּהָיָהְו דעומ לָהֶא תדבעדלע ותא ָּתַתְנְו לֵאָרְׂשִי ונְּב תַאַמ םיִרָפַּכַה
 פ :םֶיִתְשְפנלַע רָפָכְל הוה נפל ןורּכזל לֵאָרְׂשִי יִגָבְ

 תַשָחְנ וּנַכְו תָשָחְנ רוי ַתיִשָעְוי :רמאל הָׁשֹמלֲא הָיהְי רדיו
 :םִוָמ הָמְש ּתַתְנְו חָּבָזִמַה ןיִבּו דעומ לָהָאְריּב ותא ָּתַתנְו הָצְחְרל
 -לֶא םָאבְּבס :"םֶהיִלְגְרתַאְ םֶהיִדְיתֶא ּונָמִמ וינָבּו ןלהא "ּוצַחְרְויפ
 תַרָשל תְָזמַה-לָא םָּתְׁשנְב וא ּותָמָ אלו םִימוצֲחְרְי דעומ לַהֶא
 הָתְיָהְו ותמי אל םַהיִלְַ םהְיִדְי וָצְחְרְויי :הָוהיל הָשא ריִטְקַהְ

 פ =: דער ול םלוע"קח םהָל
 שאר םיִמָשַּב 'ףְלדחק יהָּתַאְוי :רָמאָל הָשמלֶא הָוהְי רבי

 -הנָקּו םִיָתאָמּו םיִשָמַח ֹוִתיִצֲחְמ םֶשּבְְֶמְנְקְו תואמ שמח רורּדְרֶמ
 ןָמָשְו ׁשֶדָקַה לָקָשְּב תוִאמ שמח הָּדקְו=צ םיָתאָמּו םיִשָמָח םֶשָב
 השְעמ תחקרמ חקְר ׁשֶדק"תַחְׁשִמ ןָמש ותא תיִשָעְו :ןיִה תי
 תֶאְו דעומ לָהָאדתֶא יב ָתְתַׁשָמּו הָיָה שֶדָק"תְַׁשִמ ןֶמָש חקר
 "'תֶאְו הָרנְּמַהתֶאְו ויִלּכ"לָּכיתֶאְו ןְמנְׁשַה"תֶאְוי=ז :תֶדַעָה .ןולא
 "תַאְו ויְָלְּ"תֶאְו הָנעֶה חבְזִמתֶאְו :תַרָמְקַה חְָּוִמ תֶאְו היל
 םֶהְּב עֶגֹנַהלְּכ םיִשְדְק ׁשֶדָק ויָהְו םתא ָתְשּדִקְי :נּכ"תֶאְצ ריּכַה
 -לֶאְּי :יל ןהכָל םָתא ָּתְשדְקְו חַשְמִת וָנְּ"תֶאְוןְֲהָא-תֶאְופ שד
 :םָכיֵתְרדְל 'יִל הֶז הֶיָהְי שךקתמשמ ןמָׁש רָמאל רבדִּת לֵאָרְׂשִי יְּ
 אוה ׁשֶדָק ּוהָמְּכיּושעַת אָל ותְנֶּבְתַמְבּו ְךֶסיִו אָל םֶדֶא רָשְּבַעי
 ָךָז"לֲע ּוָמִמ ןתי רשאנ ּוהֹמְּכ חקרו רֶׁשֲא שיאי :םָכָל הָיָהָי שָרְ
 םיִמס ָךְל"חק הָשמהלֶא הָוהְי מאיו = ם :ויָמעַמ תֶרְכִנְ
 ָתיִשָעְו5ּ :הָיִהְי דַבְּב דָּב הָּכז הָנֹבְלּו םיִמס הָנְּבְלֲחְו תֶלֲתְׁשּווףֲטְנ
 ּהָנַמִמ תו קחָשְו :ש5ק רהט חֶלָמִמ ַחקור השעמ חקר תֶרֹק ּהָתא
 יהָמָש ל דעּוא רֶׁשֲאי דעומ לֵתֲאְּב תֶדַעֶה נפל הָנַּמִמ הָּתַתָנְו קדָה
 אל הָתְנְכְתַמְּב יהשעִת רשא תְרֹמְקַהְ 37 ל הָיְהִּת םיִשְדְק ׁשֶרָק
 חיִרָהְל ָהּומְכ הירש ׁשיִא :הָוהיל ל הָיִהִּת שרק םֶכָל ּושַעְת

 סם  :ָמעֶמ תֶנָכַנְוּהָּב :
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2-1 EXODUS 121 

 לֶאְלִצְּב םָׁשְב יִתאָרָק הֶאְרִ* :רָמאָל הָׁשֹמלֲא הָנהְי רֵּבַריְוי 1
 הַמְכָחְּב םיִהֹלֲא חּוָר ותא אָלמֲאְ :הָדּוהְי הַטַמְל רּוָחדֶָב יִרּואדַּב
 בָהּ תושעל לתֶבָשַחְמ יבׁשחל+ :הָכאָלְמילְכְבּ תֵעָדְבּו יהָנּובְתַבּו
 תושעל ץע תשרחבו :תאלמל ןְבַא תׁשְרֲחַבפ :'תשְחְּנַבּו ףָסּכַבּו
 ךֶמְסיִחַאְְּב בֵאילֲהָא יתא ותאי יִּתַתָנ הָּנַה יִנַאְו< :הָכאָלְמלְבַּב
 רֶׁשֲא-לְּכ תֶא ושַע הָמְכָח יִּתְתָנ בל" םכְח"לּכ בֶלְבּו ןְדדהַטַמְל
 וילע רֶׁשֲא תֶרּפּכַה-תֶאְ תדעל \ ןרֶאָהתֶאְ דעומ לָחֶאו תא :ךְתיוצ
 הָרֹהָּמַה הָרֹנַּמַה-תֶאְו ויֵלכ"'תֶאְ ןָחְלָשַהתֶאְו :לָהֲאָה לכל תַאְו
 -לָּכתֶאְ הֶלעָה חַּבְזִמתֶאְופ :תֶרָטְקַה חֵּבְזִמ תֶאְו ְהיָלּכלַּכ"תֶאְו
 ישרה ןדגְּבתֶאְו ידָרָשַה יֵדְנִּב תַאְוִפ ונּכ"תֶאְו רויְּכַה"תֶאְו 'ריִלּ
 -תֶאְו הָחְׁשִּמַה ןַמְׁש תַאְויי :'ןהכל ויָנְב יִדְגּבתֶאְו אפה ןרהאל
 ּפ :ּושעי ְךָתיוצ"רְׁשַא לכ שרל םיִּמַּסַה תֶרֹטְק

 לֵאָרְׂשִי ינְּב-לֶא רֵּבּד הָּתַאְוצ :רֹמאָל השמלֶא הָוהְי רפא
 םֶכיֵתָרְֹל םֶכיֵגיִבּו יִניִּב אוה תוא יִּכ ורְמָשִּת יֵתתָּנִׁש"תֶא ךא רמאל

 ׁשֶרָק יִּכ תָּבשַה-תֶא םֶּתְרַמְשּוי+ :םָבְׁשִּדקִמ הָוהְי נא יִּכ תל
 הָתְרָכַנְו הָכאָלְמ ּהָב הָשעָהלָּכ יֿכ תֶמּוי תֹוָמ ָהיֶלֵלֲחְמ םֶכָל יאוָה
 םַײבּו הָכאָלְמ הֵׂשְעַי םיִמָי תַׁשַׁשיפ :'ַָהיִמַע ברקמ' אוָהַה שָפָּגַה
 ה - תַּבְׁשַה םוויְּב הָכאָלְמ הָשַעַהלָּ הוהיל שרק ןֹוִתָּבׁש תֵּבְׁש יֵעיִבְׁשַה

 תָּבִׁשַה-תֶא תושעְל תַּבְׁשַה-תֶא לַארׂשי-יגב ּורמשוי6 :תַמּוי תומ

 -יכ םלְליאוָה תא לֵָרְִׂי יֵגְּב ןיבו ייבי :םלּוע תיִרְּב םָתֹרְל
 יִעיִבְׁשַה םויִבּו ץֶרָאָה-תֶאְו םִימָׁשַהתֶא הָוהְי הָשָע םיִמָי תַׁשַׁש
 ס :שַפָניו תַבָש

 תַדַעָה תֶחְל יֶנׁש יניִס רֶהְּב ותא ר רּבִרָל ֹותלַכְּכ הֶשמלֶא ןָּתִיַ

 :םיִהלֲא עֶּבְצֶאּב יִבַָּכןֶבָא תל
 -לע םֶעָה לַהָּקיַו רָהָה"ןִמ תֶדָרָל השמ ׁשֵׁשביְּכ םָעָה אָרְיַוי 2

 "יִּכ ּוניִבָפִל ֹובָלַי רֶׁשֲא םיִהלֲא ּונָל"הׂשעוםוק ֹויָלֲא וראו ןרהֶא
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 122 תומש 18—32,2

 םֶכיִׁשנ ינְזֲאּב שא בה ימזנ לכרפ .ןוהא poh רָמאו= :ול
 בֶהְּזַה יַמְזְניתֶא םֶעָה"לְּכ ּוקְרֲפְתִיו :יִלא ּואיִבָהְו םֶכיִתְנְבּו םֶיִנְּב
 יטְרֲחַּב ותא רצוי םֶדָימ הוי ראל ואיביו םֶהיִנְזֲאְּב רֶׁשֲא

Ronhiaw NN gan > > שש קא שי ₪ > |68 7 ‘was 

 le ורֵהַא ארקוו רומל ְּבְזִמ ןֵביו ןרהא אר 5 :םירצמ למ

 םיִמְלָש ּושָּגִיְו תלע ולפיו תֶרָחַמִמ מישו :רַחָמ הָוהיְל גח

 רה ור רצ ץראמ' ceri רֶׁשֲא ךמע תֶתְש יב יד ל
 לרחבי ֹולּווֲחּתְׁשו יֹהָכַּסִמ לג םֶתְ שק ים רֶׁשֲא רנה" ₪

 :אּוה 6 הגה הֶזַה םַעָהדתֶא ותיאר השמ" 0 הָוהְ
 לדג יוְגְ תא הָשעָאו םלכאְו םָהְב ו ל הָחיִנַה הָּתַעְוס

 ל הז דוביי למ ַחְכְּ םיִרְצַמ ץראפ 2 תאצוה רש = מב
 םתלְַלּו יםיִרָהָּב 'םתא גרהל םִאיִצוְה הָעְרְּ רמאל םִיֹרצִמ ּורָמאְי

 רזי מעל הָעְרֲה"לע םחְגַהְו פא ןורֲחְמ בּוש הָמְראָה נפ לעמ
 רָּבדְּתַ ב םָהָל ּתְעַּבָשִנ רֶׁשֲא ךיִדְבַע 'לאְרשיְלּו קָחְציל םֶהְרְבאְל
 רֶׁשֲא תאּזַה ץֶרָאָהלְכו םימשה יִבְכוכָּכ םָכעֶרֹזזתֶא הֵּבְרַא םָהְלַא
 רֶׁשֲא הָעְרֲה"לֲעי הוהְי םֶחָניַוי :םלעל ולחנו :םכערזל ןּתא יִּתְרַמָא
 פ : ומעל תושעל רָּבִּד

 םיִבָתְּכ תחָל ב תָדְעה תֶחָל יְגָשּו רֶקֶה-ְִמ ּהָשמ דָרִיַו ןֶפיַוי5
 םיִהלֶא הֵׂשֲעַמ תלה :םיִבְתְּכ םה הָּנַמּו הָּזִמ םֶהיֵרְבַע יַנְׁשִמ
 עַמְׁשיו וז :תֹחְלַה-לע תּוְרַח אּוה םיִהָלֶא בּתְכִמ בֶּתְכַמַהְו הָמַה

 :הָנֲחְמַּב הָמְְלִמ לק הָׁשֹמלֶא מאו הְָּב םָעָק לוקתֶא שוה
 תונע לוק הָשּולַח תֹונֲע לוק ןיִאְו הָרּובְּג תֹונֲע לוק ןיא רַמאו8
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32,19-- 1 EXODUS 123 

 יתְלחְמּו לנָעָה"תֶא ארי הָנֲחַּמַה"לֶא ברק רֶׁשֲאכ יהיויפ :עמש יִכְנָא
 :רָהָה תַחְּת םֶתֶא רֵּבְׁשְיַו תחְלַהדתֶא "ּודיִמ ְךֵלְׁשיו הָשמ ףאזרחינ
 תו קָּב"רֶׁשֲא דע ןח ְׁשֲאְב ףָרׂשִיַו רשע רשא לְגַעָה-תֶא תפוס
 ןֹרֲהאדלֲא ּהָשמ רַמאיַיי לאש יִנָּבדתֶא קשיו םִיַמַה יִנְּפ-לע
 רַמאַו= :הָלֹדְנ הֶאְטַח וילע תאבה"יכ הָּנַה םֶעָה ל הֶׂשֲעהַמ
 :יאוה עֶרֶב יִּכ םֵעָה"תֶא ָּתָעַדְי הָּתַא ינדא פא ר רַחי-לֲא ןֹרהַא
 7 הָשמו זי נפל וכל רֶׁשֲא םללא ונל- הש יל ּורָמאיו

 ו לֵנֲעָה א או שָאְב "והבלשאו cad קרתה בה יִמל
 'הָצֶמָשְל ןֹרֲהַא הָעְרֶפיִּכ יאּוָה עָרֶפ" יִּכ םָעָהִתֶא הָׁשֹמ אָריויפ
 ילא הָוהיל יִמ רַמאיַו הָנֲחְמַה רעׁשְּב ּהָשמ מעי היקב

 וגה הנֲחַמ רעל רעשמ ובּושו ורָבְע .םרונלע וָבְרחְישיא ומיש
 ילינְב ושעיר>* :וברקרתַא ׁשיִאְו יּוהָעְרְדתֶא שיִאְד ויֵחָא-תֶא-שיא
 רמאיו=פ :ׁשיִא יִפְלַא תָשְלָשּכ אוהה םִיַּב םֶעָהְמ לפי השמ רבְדַּכ
 'תתְלְ ויָחֶאְבּו ֹונְבֵּב שיא - הוהיל םויַה "םֶכְדָי ּואְלַמ השמ
 -לֶא הָשמ רמי תֶרָחּמִמ ה :הָכְרְּב "םויה םכיל

 הוה רמו בת דע ר א ינחַמ ןוא-מָאְו יםָתאָטַ
 "תֶא הָחְנ וכ הָתַעְוי :ירָפְסִמ ּונָחְמָא יִל"אָטֲח רֶׁשֲא ימ הָשמדלֶא
 יִזָקְפ םוָנְּו נפל דל ייֵכֲאְלִמ הגה ּךָל יִּתְרּבדרשִאי לֵא םֶעָה
 -תֶא ּושָע רֶׁשֲא לע םַעָה"תֶא הָוהְי ףגיו 5 :םֶתאָטַח םֶהְלִע יִתְדְקפּו
 סם  ןְרֲהַא הָשָע רֶׁשֲא לֶגעָה

 רֶׁשֲא םֶעָהְו הָּתַא הֹּנִמ הלע ךְל הַׁשֹמלֲא הָיהְי רַּבדיַוי 3
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 124 תומש 17—33,2

 ייּתְׁשַרגו cn eek ִּתתַלָׁשְו :הָנְנּתא ב רמאל בעיל
 אלא 3 :יסּוביהְו "יּוחַ ּורְּפַהְ יִּתַחָהְו אה יָנענּכה-תֶא

orose joe 

 ea ולבאתיו הוה ערה הית םַעָה fw רבב ךְלְכַא

 ובלא ירָמֲא הָׁשמלֲאי הוהְי רָמאו :ריִלע וָיְְע שיא ּותש
 הָּתַעְו ףיִתילכו ְָּברקְב הָלֲעֲא דָתֶא ער ףרע"השק"םע םּתַא לַאְְשי
 לֶאְרְשיְְַינְב ּולְצְנְתִי6ַ :ְדַהְׂשֲעֲא הָמ "העדאו ףיִלָעִמ ָרְע דַרֹוה
 :בֶרוח רהָמ םִיָרֲע"תֶא

 -ןמ קַחְרַה הנֲחַמַל ץּוחַמי"וֶלדהֶטְנְו ילָהאָהתֶא חקי הָׁשֹמּוז
 לָהָאדלֶא אצִי הֶוהְי שבְמלָּכ הָיָהְו דעומ לָהֶא ול אָרָקְו הָנַחַמַה
 ּומּוקְי לָהאָה- לֶא ּהָשמ יתאצְּכ היָהְו :הנחמל ץוחְמ רֶׁשֲא 'דעומ
 ואב"דע השמ .ירחַא ּוטיִּבַהְו ולָהֶא חַתַפ שיא בב םֵעָה"לְּכ

 חַתָּפ דָמָעְו ןנָעָהְ דּומַע רי הָלָהאְה הָשמ אָבְּכ הֶיָקְו :הלֲהאָ
 חַתַּפ דַמֹע נעה דּומע-תֶא םָעָהְלְכ הָאְרְויי :השמ"םע רָּבְדו לָהֶאָה
 -לֶא הָוהְי רֵּבְדְוִיי :ולהא חַתַּפ שיִא ּווֲחְּתְׁשִהְו םָעָהלָּכ םָקְו לֵהֲאָה
 הנֲחְמְה-לֶא שו ּוהֲעְר-לֶא ׁשיִא רֵּבַרְ רֶׁשֲאכ םיִנָּפד -לֶא םיִנָּפ הָשמ

 ּפ :לֲהֲאָה ְךּוִּתְמ שיִמָי אל רע ןּונְַּב עָשוהי ותרָשַמּו
 םַעָה-תֶא לַעַה ולא רַמא הָּתַא הָאְר הֶוהְילֶא השמ רמאיוי

 יעדי ּתְרמָא הָּתַאְ יִמע לְׁשת"רׁשֲא תא נערה אָל הָּתַאְו הזה
 ְיִגיֵעְּב ןח יִתֲאָצָמ אָניםֲא הָּתַעְויג :יָנֵׁעְּב ןח ָתאָצְמַנְו םֵׁשְב
 יּכ 'הארו ְךיָגיִעְּב ןְחיאָצְמַא ןעמל יעֶדֲאְו יָּכָרְתֶאי אָב ינעדוה
 וילַא רֶמאּיַו :ךָל יתנהג וכלי ינָפ רמאיו+ :הָנַה יוגה מע
 -יִּכ אֹוֿפֲא עֶדְויוהמבּויé :הָּזִמ ּונלעתדלא 'םיִכְלְה נפ ןיאדסא
 יִנַא ּוניִלְפְנְו ּונַמַע ָךְּתְכְלַּב אולה ּךַמַעְו יִנַא ףךיניַעְב ןח יִתאַצִמ
 דלֶא הָוהְי רָמאַויז פ :הָמְדאָה ינַפ-לע רֶׁשֲא םָעָהלָּכַמ ךַמעֶו
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2, 3 EXODUS 125 

 יִניִעְּב ןח ָתאַצְמִיְּכ הֵׂשֲעֲא ְּתְרַּבּד רֶׁשֲא הזה רָבָּדַה-תֶא םָּג שמ
 ריֵבֲעַאי יִנֲא רָמאיַ פ ְְדבִּכיתֶא אָנ ינאְרַה רמאיוי* םְֵּׁבָךעֶרֲאָו
 רֶׁשֲא-תֶא יִתֹּנַחְו ְּףיָנָפְל הָוהְי 'םָשְב יִתְאָרְקְו ְּךיֶנְפזלַע "יִבּוט"לָּכ

 ןנְפיתֶא תֶאְרִל לכּות אל רֶמאיַו = :םחרא רֶׁשֲא-תֶא יִּתְמֲחְרְו ןָא =
 ָּתְבצַנְו יּתִא םוקָמ הֵּגַה הָוהְי רָמאַיְַיי :יָהָו םֶרֲאָה יִנֲאְרודאְל יִּ
 יִתּכַשְו רּוָצַה תַרְקנְּב ףךיִתְמְשְו יִדבְּכ רַבֲעַּב הֶיָהְוי ּ:רּוָצַהְדלע
 אל ןנָפּו יָרֹחֲא-תֶא ָתיִאְרְו יפּכדתַא יִתְרְסַהְוי ייִרְבְעְדדַע ךיֶלָע יפכ
 פ :ּואְרי

 יםיִנְׂשאָרְּכ םיִנָבֲא תֹחָל"ונְׁש ָךָלילֶסֶּפ הָׁשמלֲ הָוהְי רמאיַוי 4
 םיִנשאְָרֶה תֵחְלַה-לַע יה רֶׁשֲא םיִרָבְּדַהתֶא תחְלַה-לַע "ָתְבַתְַבְ
 תְבַצְנְו יניס רֶהלֶא קבב ָתיִלְֲ רק ןוכָנ הָיִהְגי :ָתְרּבַׁש רשא
 אָרְידלא שיא"םנו ְּךַּמִע הֶלעו"אל שיאו :רהָה ׁשאר"לע םש יל
 ילַסָפִיַוצ :אּוְהַה רֶהָה לּומד לא ּועְרי-לַא רֶקְּבַהְ ןאָּאַהםנ רַהָהיֶלְכְּ
 יניִס רָהְלא טעו רקבב להשמ םָכשיַו םיִנשאָרֶּכ םיִנָבַא תֹהְליִנְׁש
 הָוהְי דריו: :םינְבא תֶחֶל יִנָש ודי חקיו ותא הוהְי הו רֶׁשֲאַ

 יָנפ"לעהָוהְי רבעיו5ֿ :הָוהְי םֵׁשְב אָרקינ םש ומע בציתיו ןְנעב
 :תָמָאְו דָסֲח"בִרְו םִּפַא ְּךֶרֲא ןּּגִחְו םּוָחְר לָא הָוהְו הָוהְי אָדָקיו
 ודקפ הק אָל הקנְו יהָאְּטַחְו עׁשָבְו ןנעי אשנ םיפְלאָל דס ירגנז
 רָהמְיוי :םיִעֵּבר"לעֶו םיִשָלָש-לע םיִנָב ינְּב"לַעֶו םיִנְּב"לַע תֹובֲא ןֹוע
 ךיִניִעְּב ןח יִתאָצְמ אָניֲא רֶמאיו :ּוחָּתְׁשִו הָצְרֲא דקו השמ
 'רנגועל ּתְחַלְסְו אוה ףרע-השקיםע יִּב ונָּבְרקְּב ינדא אָניְָּלי "יֶנדא
 -לָּכ דָנָב ּתיִרָּביִתְרַּכ יִכֹנֲא הֵּנַה רָמאיו < ּונָּתְלַחְנּו 'ּונָתאָטַחְלּו

 הָאְרְו םִיּגַה"לָכְבּו ץֶרֲאָה"לֶכְב ּואְרְבַנאְל רעא תאָלְפַנ הֵׂשֲעֲא מע
 יִנַא רֶׁשֲא אוה אָרֹוניְכ הָוהְי הׂשֲעִמ"תֶא וּבְרְקְב הָתַא-רׁשֲא םֶעָה"לְכ
 שרג יָנְנַה יםויה ְךּוצְמ יֵכֹנֲא רשא תא ְךְלירְמְׁשיי ְָמִע הֶׂשֹע
 :יסּוביַהְו 'יָנחַהְו יֹורְפַהְו יִּתַחָהְו יֵנֲענְכִהְו יִרֹמֲאָה-תֶא ּףיָנְפִמ
 ְיָלֲע אָּב הָתֹא רֶׁשֲא ץֶרָאָה בֵׁשֹוְל תיִרְּב תְֶכְּתִּפ ךְל רֶמָׁשִהיי
 םָתַֹצִמ"תֶאְו ןוצתּת םֶתחְּבְזִמתֶא ייבי :ְָּבְרְקְּב שקומל הָיְהְיְַּ
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 126 תומש 32—34,14

 יִּכ רַחַא לֶאְל הָיֲחַּתְׁשִת אל יִּכיצ :ןּוִתְרְכַּת 'ויֵרְׁשֲא-תֶאְו בש
 ץראה" בויל תיִרָּב תָרְכּתַ :אּוה אָנְק לא ומש אָּנִק הְוהְי
 :וחְבְּזִמ תְלכָאְ ל אָרָקְ םֶהיֵהְלאַל ּוחְבָזְו םֶהיֵהְלֲא ירח וּונֶזו
 -יתֶא ּונְזַהְו יהל יִרָחֶא ריב וזו רוגל ויָתְנּבִמ חלי"

 שדח רעומל ךתיוצ רֶׁשֲא תוצמ - םיִמָי תעבש מת תוצַמַה
 -לֶכי יל םָחָר רֶמַּ-לכי :םִיָרְצִמַמ ָתאָצְי ביִבָאָה ׁשֶדָחְּב יֵּב ביִבָאָה

 אלמא הָשְב הִָּת רומח רֶׁשַפו>י :השְו רוש רֶמָפ רז נק
 :'סקיר נפ ּואְרְְראלְו הנפת יב רֹוכְּב 'לָּכ יּתְפרעו הָּפִת
 :תָּבְׁשִּת ריָצָקבּו שיִרְחַּב תָּבְשִּת יִעיִבָשַה םויבּו דבַעְּת םיִמָי תָשָשיי
 תַפּוקְּת ףיִסָאָה 'גחְו םיטח ריִצְק יִרּוכְּב ל הָשַעִת תעָבָש גחְו*
 התווה ינּפ"תֶא nile הָאְי הָנָׁשּב םיִמְְפ re :הָנָשַה

meee: es 

 5 מא = - -לשבָהאל
 ויּפ-לַע יִּכ הָלֶאָה םיִרָבְּדַה"תֶא ְךְל"בָתַּכ הָשמדלֶא הָוהְי רָמאיַו יז

 -םע םֶׁש-יהו> :לֵאָרְׂשִי-תֶאְו תיִרָּב ְּךִּתִא יִּתַרְּכ הָלֲאָה םיִרְבְּרַה
 הָתְׁש אל םִיַמּו לא אל םַחָל הלל םיִעְּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרִא הוה
 תֶדְרּב יהָיַויפ :םיִרָבְּדַה .תרשע תיִרְּבַה יֵרְבּד תַא תְֹלַה-לע בּתְכיו
 רָהָהְִמ ּותדרְּב הָׁשֹמ"דִיְּב יִתְדַעָה תָחְל יִנָשּ ייניִס רֶהָמי הָשמ

 ל ןלהא ארו :וָּתַא רבב וינְפ רוע ןֶרָק יּכ עלידאל הָשמּו
 :ויִלֶא תֶשֶּגִמ ּואְריֹו ויָנְּפ רוע ןֵרָק הֵּנַהְו הָשמתֶא לֵאְרְׂשִי נב
 רבו הָרֲעָּב םיִאְׂשִנַה-לְכְו ן ןְרָהַא וילא ּובׁשיו הָׁשֹמ םָהְלַא אָרָקיַוּי

 רֶשֲא-לְכ תא וצי לֶאָרְׂשִי יב שנ ןכיירֲחַאְי :םָהלֲא השמ
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34,33—35,21 EXADUS 127 

 ויָנְפ-לַע ןּתיו םָּתִא רָּבּדַמ הָשמ לָכי :יִניִס רֵהְּב ֹוֵּתִא הָוהְי רב
 -רע הָוְסַּמַה-תֶא ריי ּוּתֲא רֵּבְַל הָוהְ נפל הָשמ אַבְבּו+ :הָוְסַמ
 -יִנָב ּוָאְרְו5 :הָּוְצְי רֶׁשֲא תֶא לארי נבל רּבדְו אֵּצְיְו ותאַצ
 -תֶא השמ יביִשַתְ יהשמ יִנָּפ רוע" ןרק יִּכ הָשמ יִנָּפַתֶא לארי
 ס ותא רב ואב" דַע ויָנָפִדילַע ? הָוְסַמַה

 הָלֶא םהלֲא רמאינ לֶאְרָשְיְיִנְּב תֶַדעְדלָּכדִתַא הָשמ לָהְקיוי 9
 הָכאלמ הָשָעִּת םיִמָי תש :םתא תֶשעל הָוהְי הּוצְדרֶשַא םיִרָבְּדַה
 הֶשַעַהלָּב הוהיל ןוְתְּבִׁש תֵּבַׁש ׁשדָק םכ הָיְהִי יֵעיִבְׁשַה םקבּו
 Borst יתָבְׁשַה םֹויִּב םֶכיִתֹבְׁשִמ לָכְּב שֶא ורעבַתדאל :תָמּוי הכאָלמ וב

 -רָשַא רָבְּדַה הז רמאל לֶאְרָשיינּב תדע לֶא השמ רָמֲאו
 ול ביֶדנ לב הוה הָמּורְּת םֶכְּתִאַמ וחק5 :רֶמאַל הָוהְי הו

 ןְמְָראָו תֶלְבְתּו :תָשְחְנּו ףַסְָו בָהָז הָוהְי תַמּרְּת תֶא ָהֶאיבְ
 םיִשְחִּת תֶרֹעְו םיִמְּדִאְמ םֶליִא תרעוז :םיִזעְו שָשְו יִנָש תעלותו
 תֶרֹמָקלְו החְׁשִמַה ןמשל םיִמָשְבּ .רואְמל מש 8 :םיִמְׁש יצעו
 בלֶכָחלָכְוי :ןָשחלְ דֹופָאְל םיִאָלִמ יֵנְבֲאָו םֵהְׂשינְבַאו :םיִמּפַה
 ולָהְאְ"תַא ןָבָשָמַהְדתֶאיי :הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲא-לְ תֶא ּוׂשֲעְְו ּואְבִי םֶכָּב

 -תֶאְו וירְמעיתֶא ומיִרְּב"תֶא ויִשְרקתְַו יִסְרקתֶא ּוהְסְכַמתֶאְו
 "תֶאיצ ְדָמְמַה תָכָרְּפ תֶאְו תֶרָּכַה"תֶא ויָּב"תֶאְו ןְנָאָה"תֶא י* :יָנדֲא
 תֶרֹנְמ"תֶאְויי :יםינָּפַה םָחָל תֶאְו וָכּכלְּכ"תֶאְו יויָּב"תֶאְי ןָחָלְׁשַה
 חַּבְזמתֶאְו'יפ :'רואְמַה ןמש תֶאְו יָהיַתְרגתֶאְו ָהֵלּכ"תֶאְו רוִאְמַה
 -תֶאְו 'םיִמּפַה תֶרֹמְק תֶאְו הָחְׁשִמַה ןֶמֶש תֶאְו" "ויָּבַּבתֶאְו תרטקה
 תשתנה רֵּבְכַמ-תֶאְ הֶלַעַה חַּבְזִמ תאי :ןֵבְׁשַּמַה הַתָפְ חַתַּפַה ְךסַמ
 יעלק תַא * וָּנַּכתֶאְו ריִּכַה-תֶא ויל לָּכתֶאְו וויָּדַּבתֶא ול-רָשַא
 תֶדְתְיתֶא* :רַצָחָה רעש ְךסְמ תאו ָהיֶגְדַא-תֶאְו ויָדְמַעְדתֶא רַצְחַה
 תַרשל דָרָשַה יֵדנְּב"תֶאיפ :םֶהיֵרְתיַמתֶאְו רַצְחֶה תַדְתִיתֶאְו ןְׁשִמַה
 ָאָצְרס :ןהכל ויָנְב יֵדְנּבדתֶאְו ןהכה ןרהאל שֶדְקַה יִדְגַּבִתֶא שָדקּב
 ואָשְנ"רָשַא שיָאדלְּ ואביו :השמ יִנָּפְלַמ לֶאְרשי"ינב תדע"לּ
 תֶכאְלְמְל הָוהְי תמּורּת-תֶא ּואיִבַה ותא וחור הָבָדְנ רֶׁשֲא לכו ובל
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 -לע םיִשְנַאָה ואבו :שָדְקַה יֵדְנבְלּו ֹותָדָבעלָכְלּו דעומ לֶהֶא
 בֶהְז ילָילָּב ֹומּוכְו 'תַעַּבַו םוְו חַח ּואיִבַה בל ביִדְנולָ םיִשָנַה
 אָצְמְנְרֶשא שיא"לָבְו :הוהיל בָהָז תפּונָּת ףִיִנַה רֶׁשֲא שילב
 םיִמָָּאְמ םֶליִא תלעו םיִּזְו שָשְו יִנָש תעלותו ןמָנְרַאְו תֶלְבִּת ותא

 תֶא איה תשנו ַָכ תמורת םיֹרמלכיצ :ּואיִבַה םיִשָחֶת תֶרעְ
 הָדֹבֲעָה תֶכאָלְמלָבְל םיפְׁש יצע ּוּתֲא אָצְמַנ רֵׁשֲא לכְו הָוהְי תַמּורְּת
 תלָבְּתַה-תֶא הוָטַמ ּואיִביו ווָט ָהיִדָיְּב בֶל"תַמְכַח הֶׁשֲא-לְכְי :ּואיִבֲה
 רֶׁשֲא םיִׁשָבַה-לְכוי5 :שְׁשַה-תֶאְו יִנָשַה תעלותדתֶא ןַמָּנְרַאָה-תֶאְו
 תֶא ּואיִבַה םָאְׂשִנַהְוז :םיִוֲעֲה"תֶא ּווָט הָמְכְחְּב הָנֲתֹא ןֶּבל אָשְנ
 םֵׁשּבַה"תֶאְי :ןשחלו דוָפָאְל .םיִאְלַמַה יִנָבִא תֶאְו םהשה יִנָבַא
 ׁשיִא-לכ 29 :םיּמַּסַה תרטקְלו הָמָשִמַה ןמשלו רואָמְל ןְמַׁשַה-תֶאְ
 הָוהְי הָוצ רֶׁשֲא הָכאָלְּמַה"לֶבְל איִבַהְ םָתֹא םְּבִל בֵדְנ רֶׁשֲא הֵׁשֲאְו
 פ :הוהיל הָבָדְנ לַארְׂשִינְב ּואיִבָה השמז דִיְּב תושעל

 לֶאְלַצְּב םָשּב הָוהְי אָרְק ּוָאְר לֶאְרְשי ונְּבִלָא ּהָשמ רַמאיו

 הָמְֲחְּב םיָהלֲא חור ותא אליי :הֶדּוהְי הָממְל רחב יִראְדְּ
 בֶהָזִּב 'תָשעל תָבְׁשַחְמ יבְׂשְחַלְי :הָכאָלְמלָכְבּו תעָדְבּו הנּובְתַּב
 תושעל ץע תַשְרְחְבּו תאָלמְל ןְבֲא תֶׁשְרֲחְבּוי :תֵׁשְחָנבּו ףָתָּכבּו
 ךֶּב בֵאלָהֲאְו אה בלב ןָתָנ תָרֹוהְלּוצ :תָבְׁשֲחַמ תָכאָלְמ"לְכְּב
 ותָבאָלְמ"לְּכ תושעל בָל-תַמְכָח םֶתִא אלמ:5 :ןְד"הַטַמְל ְּךָמֶסיִחַא
 גְראָו ׁשֵשּו יגָשה 'תעלותּב ןָמָנְרַאבּו תַלְּתּב םֿלֹרְו בשחו שֶרֶח
 בֵאילֲהֲאְ לֵאלְַב הע 36 :תֶבָשַחַמ יִבָשִחְ הָכאָלִמלָּ ישע
 תעַרְל הָמָהְּב הָנּובְתּו הָמְכַח הֹוהְי ןַּתְנ שא בל-םכַח ׁשיִא ולָכְ
 :הֹוהְי הָנְצרׁשַא לכל שֶדְַה תדֹבְע תֶכאָלְמלָּכדתַא תשעל

 בלםַכֶח שיִאדלְּ או ה לַאלְּב-לָא השמ אָרָקיַ>
 -לֶא הברָקְל ובל ואָשְנ רֶׁשֲא לב ֹובְלְּב הַמְכָח הָוהְי ןַתָנ רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא ָמּורתַהלָּב תֶא הָשמ ינָּפלמ ּוחקיו :התא תשע הָכֹאָלִּמַה
 ּואיִבַה םַהְו ּהָתֹא תשעל שֶדֶלַה תדֹבע תכאלמל לֵאָרְׂשִ יִנְּב ּואיִבָה
 תֶא םיֵׁשעֲה םימְכֲחַה"לְּכ iene :רֶקּבַּב רֶקְּבִּ הָבְדָנ דוע ויֵלֵא

 22 *1 6 6 ואיִבִיַו | * 4MSS ₪; תעבט ; 2MSS) ענ3MSS 26 + b 6 'עְו |
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au( 314) | * 54155 ¥ 'לו | 33 cf32 *1 6 6 בשחל  | Vers iבז 10155  
Cp 36,1 0%תֹובָׁשֲחַמ 1 5 | 35 * 641155  דלֶכְּב | * 391155 2499 בו |  

et fecit; 1H. 



36,5—24 EXODUS 129 
- 

 ורֶמאיופ :םישע הָמָהְרֶָשָא ּוּתְכאַלְּמִמ שיִא"שיִא שֶרֶקַה תֶכאָלְמ"לְּב
 -רֶׁשֲא הָכאָלְמַל ּהֶדבַעָה יִּדִמ איִבָהְל םַעָה םיִּברַמ רמאל הֶשמחלא
 מאל הְנֶחַמְּב לוק ּוריבעינ הָשמ וציופ :ּהָתֹא תַשְעַל הָוהְי הָּנצ
 םַעָה אליו שֶרְקַה תַמּורְתַל הָכאָלְמ דועדושערדלַא הָשַאְו שיא
 ּהָתֹא תשע האהל םִיַד הָתיָה הָכאְלּמַהְוד , :איִבָהָמ
 | ס | :רַתּוהְו

 תַעיִרְי רשע ןֵבְׁשמַהתֶא 'הָבאָלְמַה יִשַעְּב בֵליפַכֲח-לָכ ּוׂשֲעופ
 הֶשָע בשח הֵׂשֲעַמ םיִבְרְּכ יִנָש תעלות \ ןְמְנרַאְו תֶלְכְתּו רֶָוְשִמ שש
 עּברַא בחרו הָמָאַּב םיִרָשעְ הנמש תַחאָה הָעירְיַה ְךְרא9 :םָתֹא

 ו

 שָמָחדתֶא רָּבַחִיַו יט :תעיִַהלכְל תַחַא הָּדִמ תַחֶאָה הָעיִרְיַה הָמֵאָּב
 שי :תָא-לֶא תַחַא רַּבֲח תעירי שַמָחְ תֶחֲא-לֶא תַחַא תעריה
 הש ןַּב תֶרָּבְחַמַּב הָצִמ תֶָאָה הָעיִריַה תַפְׂש לע תֶלָבְת תֶאָלְל
 ּהָשָע תאְלְל םיִׁשִמֲחי* :תינשה תֶרּבְחַמַּב הָנוציִקַה הָעיִרְיַה תַפׂשִּב
 תֶרָּבְחמַּב רֶׁשֲא הָעיִרִיַה הָצְקַּב הָשָע תאָלְל םיִׁשִמֲחַו תֶחֶאָה הָעיִרְיּב
 יסרק םיִשָמַח שעיו 3 :תַחָא"לֶא תַחא תַאְלְלַה תליּבקמ תיִנָשַה
 ןבְׁשִּמַה יהיו םיִסְרקּב תַחַאדלֶא תַחַא תַעיִריַהתֶא רָּבַחִיַו בָהֶז
 יֵּתְׁשַע ְְׁשִמַה-לַ לָהֶאְל םיֹנע תָעירְי שעיוי*  פ  :דָחֶא
 הָמאָּב םישלָש תַחאָה הָעיִרְיַה ראי :םָתֹא הָשָע תֵעיִרְי הָרְׂשֲע

 הָרְׂשִע יִתָשַעְל תַחַא הָּדִמ תָחֶאָה העיריה בֵחְ תומא עֶּבְרַאְו
 :דָבָל תׂעיִרְיַה שָש-תֶאְו דבְל תֹעיִרְיַה ׁשֵמֲח-תֶא רָּבַחְיַוי< :תעיִרְי
 םיִׁשְמֲחו תֶרָּבְחַמּב הָנֹציָּקַה הָעיִרְיַה תפְש לע םיִׁשָמֲח תֶאָלְ שַעְיַז
 יסרק שעיוי* :תיִנָשַה תֶרָבחַה הָעיִריַה .תפְש-לע הָׂשֲ תֵאָלְל
 לָהֹאְל הָסְכִמ שעיר :דַחֶא תקל לָהָאָהְתֶא רּבַחְ םיִשָמַח תֶׁשֹחְ
 ס :הָלְעֲמְלַמ םיִׁשָחְּת תֶרע הְָכַמּו םיִמְּראָמ םֶליִא תר
 ְּךְרֶא תמַא רֶׁשֲעי :םיִדָמְע םיִטש יִצע כשל םיִׁשְרְּקַה-תֶא שעָיַויפ
 שרקל תל יִתְׁש :דָחֶאָה שרקה בֵחֹר הָּמַאָה יִצַחְו הָמַאְ שרק
 שעיו3 :ןָּבָשַמַה ישרק לכל הֶשַע כ תַחָאדלֶא תַחַא תֹּלׁשִמ דָתֶאָה
 םיִעְּבְרַאְוצ :הָנֲמיִּת % תֵאָפְל יםיִשְרְק םיִרְׂשֲע כשל םיִשְרקַהתֶא
 שרקה-תחּת םיִנְדִא ינש םיִׁשְרָּקַה םיִרְׂשֲ תַחָּת הָשָע ּףסָכְדיִנְדַא

  || 6 2%לַבִיַוי | 7 6 ּוריִתֹוהְו | 82 0 יִמְכַח = 6 | 867)6(> 5
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 :ויָתֹרַי יִּתְׁשִל דָחֶאְַה ׁשֶרָּקה-תַחַּת םיִנְדַא ינָשּו ויָתֹדְי יֵּתְׁשִל דַחֶאָה

 :םיִשְרַק םיִרָשָע הָׂשְע פע תֶאְפֹל תינשה ןֵבְׁשִמַה עלי
 יִנָשּו דָתֶאַה ו שרה תַחַּת םיֵנָדֲא יִנָש ףָסַּכ םֶהיִנְדא םיִעְּבְרַאְופ

 הר :םִיָתכְריּב משמה תעצקמל הש שתק ln ישר
 תַחֶאַה תַעְּבַטַהלֶא ושאר-ילֶא םיִמַת יה וָּדְחִיְו ּהָּטַמְלִמ םַמָאּות
 םֶהיִנְדַאְו םיִׁשְרְק הָנמָש ּויָהְו< :תֶעצְקִמַה יִנָשל םֶהיִנשל הָשָע ןָּב
 שרקה תַחַּת םיִנְדַא ינָש םיִנָדַא יִנָש םיִנְדַא רָשָע הָשָש ףָסָּכ
 "עלצ ישרקל הָׁשִמֲח םיִטש יצע יִחיִרְּב שעיו יי :דַחֶאַה

 תינשה ,ָּשַמה"עַלַע ישְרְקְל םחירב הָשמחְויי :תָחֶאָה ןֶּכְשמַה
 ַחיִרְּבַהְתֶא שעַײו :הָּמִי םִיָתָכְרל ןָּכְׁשִמַה יִשְרְקְל םִחיִרְב הָשַמְחְ
 םיִשְרקַהתֶאְו + :הָצְקַהְלֶא הָצָקַהְְוִמ םיִשְרְקַה ְֹּותְּב חבל ןכיתה
 םֶחיִרְּבַה-תֶא ףצינ םָחיִרְּבִל םיִּתַּב בָהֶז הָשָע םֶתַשְּבַטדתֶאְו בָהֶז הָפַצ
 יִנָש תעלותו ןַמָּגְרַאְו לֵב תָכָפַהתֶא שעיו 5 :בָהָד

ITT 

 הָעְּבְרַא הָל שעיר :םיִנְרְּכ ּהֲתֹא הָשָע בשח השעמ ךֶוׁשִמ ששו
 -יָנְרַא הַעְּבְרַא םָהְל קציו בָהָז םֵהיְֵו בָהֶז םפציו םיטש יִדּומַע
 שש יֶנְׁש תעלותו ןַמָנְרַאָו תֶלְכְּת לָהאָה חתּפְל ְּךֶסֶמ שעיו :הָסָכ
 הָּפִצְו .םֶהיִוְתֶאְו הָשַמַח ויָדּומע-תֶאְוי :םקר הָשַעְָמ רֵוׁשְמ
 פ - ותָשְחְנ הָשמַח םֶהיֵגְדַאְו בָהָז םָהיִקְשַחו םֶהיִשאָר
 הָמִאְו וּפְרֶא יִצַחְו םיִּתָמִא םיִטָש יצע ןְרָאָה-תֶא לֵאָלַצְּב שעיוי 7
 ץּוָחמּו תִיּבִמ רֹוהָט בָהָז ּוהפצְוי :ותָמְק יִצֲחְו הָמַאְו וּבָתְר יִצַחְ

 עֵּבְרַא לע בה תב עַּבְַא ול קיי ּביִבָס בֶהָ ל ל שעיו
 :תיִנָשה ּועְלַצ"לע תעָּבַט יִּתְשּו תָחֶאָה ועָלצְדלַע תֹעְּבט יִתְשּוויָתְמַעָפ
 תעָּבַמַּב םיִַּּבַה-תֶא אביו5 :בָהָז םָהֹא ףציו םיטְׁש יִצֲע יֵּדַּב שעירו+
 בָהְז תֶרֹּפַּכ שעײוֿפ | :ןְרָאָה-תֶא תאשל ןֵרָאָה .תעלצ לַע
 םיָבְרְכ יִנָש שעיוז :ּהָּבְתְר יִצָחְו הָמֲאְו הָכְרֶא יִצַחְו םִָתְמַא רֹוָהָט
 ּהָצְקִמ דָחֶא בורי :תֶרֶפַּכַה תֹוצָק ק יִנָשִמ םַתא הָשַע הָׁשְקַמ בה
 ינְׁשִמ םיִבְרְּבַה"תֶא הָשָע תָרְפִַהְדִמ הֶּזִמ הַצָּקִמ דָחֶא"בּורְכּו הֶּזִמ
 םֶהיִפְנַכְּב םיִבְכְס הָלְעַמְל םִיֿפְנְכ יֵשְרְפ םיִבְרְּכַה יְהִי :וָתֹוֹוצְק
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3 EXODUS 131 

 פ = :םיִבְרְּכַה יגּפ וִיָה תֶרַּּכַה"לָא ויָחֶא-לא שיִא םֶהיֵנְפּו תָרּפַּכַה-לע
 הַמֲאְו וּבָחְר הָמַאְו ֹוּכְרֲא םִיִתָמַא םיִטש יִצַע ןֲחְלׁשַה-תֶא שעיַו ס

 :ביִבָס בָהָז רז ל שעיו רֹוָהָט בָהָז ותא ףציויי ותְמְק יִצָחְ
 :ביִבְס ּותְרּנְסמְל בָהָזִרַז עו ביִבְס חַּפָט תֶרָנְסַמ ול שי
 תאַּפַה עֶּבְרַא לע, תַעָבַטַהדתֶא ֹןֵתַו בָהָז תַעְּבַט עַּברַא ול קצרי
 םיִּדּבַל םיִּתּב תעָּבַּטַה יָה תֶרּנמִּמַה תַמָעְלו :וילגר עֵּברַאְל רֶׁשֲא
 בָהָז םתא ףציו םיטש יִצע םיִּדַּבַה"תֶא שעיוי5 :ןחְלׁשַה-תֶא תאָשל
 -תֶא ןְחלְׁשַה-לע רֶׁשֲאםיִלָּכַה"תֶא שַערפ :ןְָלׁשַהתֶא תאָשל
 ןהְּב ךַסְי רשא יתוָשְקַהתֶאְ ויַּתיִקַנִמ תֶאְו ליָתפַּכתֶאְ ויָתרעְק

 הָשְקִמ רוָהֶט בָהָז הָרֹנְמַהזתָא שול | פ רזְקָט בָהָז
 יָה הָנָמִמ ָהיֶָחְרְפּו ָהיְרתְפַּכ ַהיִעיִבְּנ הָנְקְו הָבִרְי הָרֹנְּמַה"תֶא הָשָע
 רָחֶאָה ּהָּרִצִמ הּרנְמ ינְקּוהָׁשלִׁש ָהיֶּדְצִמ םיִאְצְי םינק הָשָשְוא
 הָנקּב םיִָקְׁשִמ םיִעֵבְנ הָׁשלׁשיפ :ינשה הָדִצִמ הָרֹנְמ יָה הָשלָשּו
 רֶתְפַּכ דָחֶא הָנֲקְּב םיִרָקְׁשִמ םיִעְבְנ הָשלֶשּו חרֶפָו רֶתְפַּכ לֶחֶאָה
 הָעְּבְרַא הָרֹנְמַּוצפ :הָרְנֶמַהְִמ םיִאָצְיַה םיִנָקַה תֶשָשל ןּב חרֶפְו
 םיִנָקַה יִּגָש ּתַחַּת רתֶפַכְויי ָהיִחְרְפּו ָהיֶרתֶפּכ םיִדְָׁשִמ םיִעְבְ
 םיִנָקַה ינָׁש"תַחַּת רתֶפַכְו הָנמִמ םיִנָקַה גש תחֶּת רּתָפַכְו הָנמִמ
 הָנָּמִמ םָתֹנְקּו םֶהיִרְתְפַּכ< :הָנָמַמ םיִאְצְיַה םיִנָקַה תֶשָשֶל הָנָמִמ
 הֵעְבַׁש ָהיֶתְרנתֶא שעיו 3 רהט בָהָז תַחַא הָשְקִמ ּהָלַּכ ּויָה
 ּהָתא הֶשַע רוהט בָהָז רפי :רֹוָהָט בֶהָז ָהיִתּתַחַמּו היִחְקְלַמּ
 םיִמְׁש יִצֲע תַרֹטְקַה חּבְזִמ"תֶא ׂשֲעו ּפ :ָהיִלָּבִילָּכ תֶאְו
 :ויתנרק יָה ּונָמַמ ֹוּתָמָק םִיַתַמַאְו עּובְר ֹוּבְחָר הָּמַאְו ֹוכְרָא הַמַא
 ויָתֹנְרק-תֶאְו ביִנָס ויָתריִקדתֶאְו וָנַנהתֶא רוהט בָהָז ותא תצא
 ול תַחְּתִמ וול"הָׂשֲ בָהָז תְֹּֿבַ יֵתְׁשְר :ביִבָס בָהָז רז וָלׂשעיַו
 :םֶהְּב ותא תאָשְל םיִדבל םיִּתְבְל ויד יש לע ויתעְלַצ יּתְׁש לע
 ןמש-תא שעה 9 :בֶהָז םָתֹא ףציו םיִמש יִצע םיִּדַּבַהדתֶא שעיר 5
 סם | :חקה הֶׂשֲעִמ רוָהְט םיִמַפַה תֶרְטְקתֶאְ שרק הָחְׁשּמַה
 ׁשֵמָחְו ֹוּכְרֲא תומא ׁשֵמֲח םיִטְׁש יִצַע הָלֹעָה חַּבְזִמ-תֶא שעיַוי 8
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 עּבְרַא לע ויתנרק שעיו? ֹותָמְק תומא ׁשלׁשְ עֹובָר ּבָחְר תוָמַא

 לָּכְָּכדתֶא שעיר :תֶָשְחְנ ותא ףַצִיַו ריָתְְרק ו ומ ית
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 132 תומש . 5

 -תֶאְו תֶנָלְנִמַהתֶא תֶקְרֶזִמַהְדתֶאְו םיִעְיַהדתֶאְו תַריִּסַה"תֶא חַּבְזִפַה
 תַשְר הָשַעְמ רָּבְכִמ חֵבְזִמַל שעיו+ :תֶשְחְנ הָשָע ויִלּכילְּכ תּתְחַּמַה
 עבְראָּב תָעְּבַט עֶּבְרַא קציו* :ֹויָצָח-דע הָטַמְלַמ יְּּכְרִּכ תַחָּת תֶשָחְנ
 יצע םיִדַַּה"תֶא שַעָיו< :םיִדַַּל םיִּתְּב תֶשָחְּנַה רֵּבְכַמְל תֹוָצְקַה
 תֶעְלַצ לע תֹעְּבַמּב םיִּּבַה-תֶא אָבְיַו :תֶשְחְנ םֶתא ףצו םיִטָש
 תא שעיו* ם  :ותא הָׂשָע תֶחָל בּובְנ םֶהָּב ותא תאׂשְל תְַזִּמַה
 חַתַּפ ּואָבְצ רֶׁשֲא תֹאָבְצַה תאָרֹמְּב תֶׁשֲחְנ ָּּנִּכ תֶאְו תֶׁשֹחְנ רכה
 עלק הָנָמיֵּת בֶנְבו תֶאְפַל רַצָחֶהְִתֶא שעיו* ס  :דָעֹומ לָהֶא
 םֶהיֵגְרַאְו םיִרָשָע םֵהיֵּוְמִעיפ :הָמַאָּב הָאְמ רֶנָשָמ שש רַצָחֶה
 הָאַמ ןּופָצ תַאְפִליי :ףָסָּכ םָהיִקְשחו םיִדּומַעָה יִוְו תָשָחְ םיִרְׂשֲע
 םיִדּומַעָה ִוָו תֶשָחְנ םיִרָשָע םֶהיֵגְרֲאְו םיִרָשָע םֶהיִדּוְמַע הָּמַאָ
 םֶהיִדּוְמַע הָמַאָּב םיִשָמְח םיִעָלִה םֶיתאְפִלְיי : ףָסָּכ םָהיִקְשַחו
 תֶאְפִלְיי יִֶסָּכ םֶהיקּושחו םיִדְּמַעָה ו הָרְׂשִע םֶהיֵגְרַאְו הָרָׂשֲע
 -לֶא הַּמֲא הָרְׂשֲעׁשִמֲח םיִעָלְקי :הָמַא םיִשָמִח הָחָרְזִמ הָמְדָק
 הָּנִמ תינשה ףְתָכַלְויפ :הָׁשלְׁש םֶהיֵגְרַאְו הָשלֶש םָהיִדּוְמע ףתְּכַה
 הָשלֶש םֵהיְֵמִע הָמא הָרָשַע שמח םיִעָלְק רַצָחַה רעָשְל הָנמּו
 םיִנְדאָהְויז :ִרֶזָשָמ שש ביִבָס רָצָחַה יעָלקלְּכ< :הָשלָש םָהיִנְִאְ
 םֶהיִשאָר יּוּפצו ףָּכ יםָהיִקוְשַחְו םילומעָה יֹוָי תַשחְנ םידָמעְל
 רֶצָחָה רעש ךסֶמּוי = = :רָצָחֶה יִדָמע לָּפ ףָָּכ םיִקָשָחְמ םַהְו ףֶסָּ
 םיִרָשָעְו רֶזָשְמ ששו יִנָש תעלותו ןָמָּנְרַאְו תֶלְכִּת םקר הֶשְעִמ
 םֶהיֵדְּמִעְויפ :רַצְחַה יעָלק תַמָעְל תומא שָמֶח בחרב הָמוקו ךְרא הָּמַא
 םֶהיִשאָר יּּפַצְו ףָתָּכ םֶהיִוְו תֶשָחְנ הָעְּבְרַא םֶהיִנְדִאְו הָעְּברַא
 סם  תָשָחְנ ביִבְס רַצָחָלְו ןבְׁשִפל תרתיהלֶכְו יי יְִסָּכ םהיקשחו

 הָשמ יִפְלע דֶקִפ רֶׁשֲא תַדֲעָה ןִּכֶשִמ ןּכְׁשִמַה יִרּוקְפ הָכָאיי
 ב יִרּואְרְּב לֶאְלצִבו== :ןהפה ןְרֲהאְָּב רֶמָתיִא ֹיְּב םּווָלַה תדבַע
 ותָאְו3ּ :הָׁשֹמ-תֶא הָוהְי הָּוצְרָשַאְלַּכ תֶא הָשָע הָדּוהְי הָטַמְל רּוח

 ןמְָראַבּו תֶכְּתב םקרו בשחו ׁשֶרָח ןָד"המִמְל ְַּמְסיִחַאְּב בֵאילֲהָא
 לָכְּב הָכאָלְמַל לּושָעֶה בֶתְנַה-לְי ס :שָׂשבּו יִנָשַה תַעְלותְבּו
 תֹוָאַמ עבו רֶכִכ םיִרְׂשֲעְו עַשָּת הָפּונְּתַה בֶהֶזו יהיו ׁשֶדָּקַה תֶכאָלְמ
 רָּכִּכ תֶאְמ הָדעָה יִדּוקְּפ ףסָבויי :שָדְפַה לֵקְׁשְּב לֶקֶש םיִטלֶשּו
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2-4 EXODUS 133 

 עקבי :שֶרְקה לש לקש םיִעְבְׁשְו הָשָמְחַו תואָמ עַבְשּו ףֶלֶאְו
 ןּבִמ םילקפה-לע רַבֹעָה לֹכָל שרק לקֶשְּב לקשה תיִצְחַמ תֶלֹנלּגַל
 תֹואַמ ׁשֵמֲחַו םיִפְלא תֶׁשְלְׁשּו ףלא תואְמשַשֶל הָלֲעַמְו הָנָש םיִרְׂשֲ

 תֶאְו ׁשֶדֹקַה גרא תא  תֶקְצְל ףָסְכַה רָכִכ תֵאְמ יִהיוז :םיֵׁשמֲחו
 ףָלֶאָהתֶאְו :ןְרָאָל רֶבּכ רֵּכַּה תֶאְמְל םיִגָדֲא תֶאְמ תֶכְרְּפַה גְדַא
 םֶהיִשאָר הָּפִצְו םיִדּומַעְל םיִוָו הָשָע םיִעְבַשְו הָׁשמֲחְו תואּמַה עֶבְׁשּו
 -עֶּבְרַאְו םיִפְלאְו רָּבִּכ םיִעָבְׁש הָפּונְּתַה תָשְחְנּו :םֶתא קשחו
 חֵּבְזִמ תֵאְו רַעֹומ לָהֶא חַתָפ יִנְדַא-תֶא ּהָּב שעיר :לקש תוָאמ
 -תֶאְויי :חָּבְזִמַה יִלְּלָּ תֶאְו ולירְׁשַא תֶׁשֲחָּנַה רּבְכְמדתֶאְו תֶׁשְֹנַה
 ןְכְׁשִּמַה תָדָתי-לְּכ תֶאְו רַצָחַה רעש יֵנְדַאתֶאְו בבס רָצָחַה ןנְדַא

 :ביִבס רָעָחַה תָדתלְכיתֶאְו
 תַרָׁשְל דָרָשדיִדְנְב ּושָע יִנָשַה תַעְלּותְו ןָמֵּנְרַאָהְו תֶקבְּתַהְמּוי 39

 -תֶא הָוהְי הָּוִצ רֶׁשֲאַּב ןרהֶאל רֶׁשֲא שֶדְלַה יְֵנְּב"תֶא ּושעיַו שָדְקַּב

 יגָש תעלות ןָמְנְאָו תֶלכְּת בֶהָז דָפאָהְרתֶא שעָיו* פ :הָשמ
 ְּךַתְּב תושעק םליִתְּפ ץֶצְקְו בָהָזה יִחּפתֶא ּועקרַיַו י רֶזשָמ ששו
 הָשְעִמ ששה ָּךותְבּו יִנָשַה תעלות ְךֹוָתְבּו ןִמּנְרַאָה ךותְבּו תֶלַכִּתַה
 ותְבַפַא בָשָתְו :רָּבֲח וָתֹוּוצְק י ינׁש-לֲע תרבח ולּושָע תֹפַתַּכי :בשח
 יִנָש תעלותו ןֶמְגְרַאְו תֶלְכִת בָהָז 5 והַשַעַמְּ אּוה ּונָמִמ ויָלָע רשא
 יִנְֲא-תֶא ּושעיו< :הׁשמ-תֶא הָוהְי הָּוצ רָשַאָּב רֶזָשְמ ׁשֵׂשְו
 ינְּב תוָמָשדלע םָתֹוח יחּותַּפ תֹחָּתַפְמ בָהָ תצְּבְׁשִמ תֶּבַסִמ םהשה
 לארי יִנָבל ורכז ינְבַא דפאָה תַפְתַּ לע םֶּתַא םשיז :לֵאָרְׂשִ

 השעמ ןׁשְחַהיתֶא שעיו*  פ  :הָשמתֶא הָוהְי הוצ רש
 :רֶוְׁשִמ שש יֶנָׁש תעלותו ןֵמָנְראָו תָלְכִּת בֶהָז ידְפַא הָשעָמְּכ בשח
 :לּוֿפְּכ וָּבְחְר תֶרָוְו וָּכְרֶא תֶרֶז ןֵׁשְחַה-תֶא ּושָע לּוִפְּכ הָיָה עובר
 :דָחֶאָה רּוּטַה תֶקְרָבּו הָדַָּפ םֶדָא רּוט ןַבֶא יֵרּוט הָעְּבְרִא וביואָלַמְנוט

 וָבְש םׁשָל יִשיִלָשה רּוטַהְו < :םֶלַהְיַו ריִפס פג ינשה רּוָשַהְויי
 תָעְּבְשִמ תָּבַסּומ הָּפְשְיְו םהָש שישְרִת יִעיִבְרִה רוטַהְו 5 :הָמָכְחַאו
 םיִּתָש הָּנַה לֵאָרְׂשִיֹנְּב תמָש-לע םיִנָבַאָהְו + :םֶתאְלְמְּב בָהָז
 :טבש רָשְע םיִנָשל ומש-לַע שיא םָתֹח ָהּוּתּפ םָתֹמׁש-לֲ הָרָשְע
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 134 תומש 39,1537

 ושעיו  :רוהֶט בֵהָז תבע השעמ תָלְבַג תָרְׁשְרש ןׁשְחַה-לַע וְשֲעַַו
 תַעְּבַטַה יִּתְׁשתַא ֹונְתַו בָהְָז תַעְּבַט יֵּתְׁשּו בֶקָז תֵצַּבִׁשִמ יִּתְׁש
 תַעְּבטַה יֵּתְׁשדלַע בָהְּזַ תתבפה יִּתְׁש ּונָתִיַ ז :ןָשְחַה תוצק יִנָש"לע
 יִתְשלע ּונְתָנ תתבעֶה יִּתָש תוצק יִּתְׁש תֶאְו * :ןֵׁשֲחַה תוצקלפ
 תש ושער ופ :ויִנָּפ לּומדלֶא דֹפֲאָה תַּפְתַּכ"לע םנְּתיַו תַצַּבְׁשִמַה
 רֶבע-לָא רֶׁשֲא ֹותָפְׂש לע ןָשְחה תוצק ינָשלע מיִׂש בָּהְז תַעְּבַ
 תֹּפְתְ ָתָש-לַע םֶנָּתְיַו בָהָז תֶעְּבַט תש ושעיו= :הָתְיָּב דפָאָה
 :רָּפֲאָה בָשָחְל לעמ ּותְרַּבִחַמ תַמעְל ויָנּפ לּומִמ הָטִמְלַמ דַפֲאָה
 תלת ליִתפְּב דַפָאְה תַעְּבַמלֶא ליָתעְּבַטִמ ןְשֹחַה-תֶא וסּכְרִיִו
 הָיהְי הָּוצ רשאּכ רפאה לעמ ןשחה חזיחאלו דֹפָאָה בֵׁשֲח-לע תיִהְל
 ליְִּ גרא הׂשעמ ידָפֶאַה ליעָמתֶא ישע: פ  :הַׁשֹמדתֶא

 אל ביִבְס ויל הָפָש אָרחת יִפּכ כותב ליעְמַהְיִפו :תֶלכְת
 תעלותו ןַמנְראָו תֶלְכִּת ינומר ליִעָפַה ילוש-לע ּושַעְיַו< :עַרָק
 תְּ םיִנמעַפַהתֶא נתי רֹוָהָט בָהֶז ינמעפ ּושעיו*פ :רָזשמ ינש
 ןמרו ןַמעּפ% :םִיִנֹמְרָה ּךוְתְּב ביִבָס סיִעָמַה ילוש- לע םיִנֹמְרָה

 -תֶא הָוהְי הָנצ ראפ תָֹשְל ביִבָס ליִעָמַה ילוש-לע ןמרו ןַמעפ
 ןְרֲהַאְל גְרא השעמ ׁשָׂש תֶגְתְּכַהתֶא יְשֲעַוה | 5  :הָׁשמ
 יסָנְכִמדתֶאְו שש תָעְבְגִמַה יֵרֲאּפ"תֶאְו שש תָפְְצִמַה תַאְו < :וָנָבְלּ
 ןָמנְראְו 'ֹתָנַכְתּו רֶזָשְמ שש יטֵנְבֲאָה-תֶאְופ :רֶזשָמ שש דָּבַה
 סם - :הָשמדתֶא הָוהְי הָנצ רָשַאְּכ םקר השעמ יִנָש תעלותו
 יִחּותַּפ בַּתְכַמ ויל ּוָבִּתְכיו רהט בֶהֶז שָדְקַהְרֶזִנ ץיצתֶא שעיר נט
 תַפָנְצִמַה-לע תתל תלת ליִתָּפ ויְלָע ּוָנָּתיַנ* :הוהיל ׁשֶדֹק םֶתוח
 סם  :הַׁשמ-תֶא הָנהְי הוצ רָשַאּכ הָלֲעַמְלִמ

 לכפ* לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ושעיו דעומ לֵהֲא ןֵּכְׁשִמ .תֹנבעלכ לכתבי
 ןכְׁשמַה-תֶא ּואיִבוג פ ז'וְׂשָ כ הָשמדתֶא הָוהְי הָוצ 'רָשַא
 "ויִדְמַעְו "וָחיִרְּב ויָשְרִק ויִסְרְ וילָּבדלָּכתֶאְ לֵהֲאֲה"תֶא הָשמלֶא

 תנע הְָכְמ"תֶאְו יִמְדאְמַה םליִאָה תֶרוע הֿפְכִמתֶאְ יג
 תֶאְו ויִָּב"תֶאְו תֶדָעֶה ןוְראתֶא5ּ :ִּךֶסֶמַה תֶכְרְּפ תֶאְו םיִׁשְָחְּתַה
 הּרנַּמַה-תֶאז :םיִנָּפַה :םֶחָל תֶאְו וילֵּכ"לַּכ-תֶא ןֶחְלָשַהתֶא 36 :תֶרַפָּכַה
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39,38—40,18 EXODUS 135 

 :רֹוֲאַּמַה ןמש תַאְו ָהיֶלְּבְדלָּכתֶאְו הָכָרְעַּמַה תָרג ָהיֶתְרנתֶא הָרהֶטַה
 תֶאְו םיִמַּסַה תֶרַטק תֶאְו הָחְׁשִמַה ןֶמָש תַאְו בָּהְזַה חֵּבְזִמ תֶאְוי
 -רֶׁשֲא תַשחְּנַה רֵּבְכַמ"תֶאְו תֶשחִּגַה חֵּבְזִמ ו תא :לָהֶאַה חַתָּפ ְךַסֶמ
 רַפָחַה יעָלק תָאפ :נַּכ-תֶאְו רְּכַהתֶא וילָּכ"לָּכדתֶאְ ויִּדְּבתֶא ול
 ויָרְתיִמְתֶא רַצְחַה רעָשְל ּךֶסֶמַהתֶאְו ָהיֶנְרַא-תֶאְו ָהיֶדְּמַעתֶא
 ידְנַּבתֶאיי :דַעֹומ לֵהֲאְל ָכְׁשִמַה תֶדבָע יִלְּלּכ תֶאְו ָהיֶתֹרֲתיִ
 ויָנָב יִדְגְּב-תֶאְו ןקכה ןרהאל שֶדְקַה יִדְגַּבדתֶא שֶדְקב תַרשל דֶרָשַה
 תֶא לארי יִנָּב ֹוׂשֲע ןִּכ השמ-תֶא הָוהְי הָּוצרָשַא לָבָּב :ןהכל

 רש התא ּשָע ּגהְוהָכאְָמַהלָכיתֶא הָשמ ארו :הָדבֲעֶה ל
 פ  :הָׁשֹמ םֶתא ְּךֶרָביו וש ןִּב הָנהְי הָוצ

 . דָחָאְּב ןושארַה ׁשֶדֲחַה-םֹויְּב> :רָמאל הָשמחלֶא הָוהְי רּבַדִיַוי 0
 יתּודעה ןורא תֶא םָׁש ָּתְמָשְוי :דעומ לָהֶא ֵּכְׁשִמ"תֶא םיִקָּת ׁשֵדֹחַל

 -תֶא ָּתְכֲַעְ ןהלׁשַהיתֶא תאבהְוי :יתָכרְפַהתֶא ןְרָאָה-לע תפסו
 חֵּבְזִמ"תֶא הָּתַתַנְופ :ָהיִתֹרנתֶא תיִלעַהְו הָרֹנְּמַה-תֶא תאַבַהְו ּוּכְרַע
 :ןְכְׁשִמַל חַתָּפַה ְּךֶמ"תֶא ָּתְמׂשְו תדעָה ןורֲא ינְפל תרטקל בָהְּזַה
 תבל :דעומהלהֶא שמ חַתַּפ ינפל הָלעְה חֵּבְזִמ תֶא הֶּתַתָנְו
 ּתְמַשְו* :םימ םש ָּתַתַנְו תֵּבְזִּמַה ןיבּו דַעומ לָהֶאְריְּב ריִּכַהתֶא
 ןַמְׁשתֶא תחל :רָצֲחָה רעש ּךַסָמתֶא ָּתַתָנְו ביִבָס רַצָחֲה"תֶא
 -תֶאְו ותא ָּתְׁשַּדִקְו ְּב"רְׁשַא-לָּכ"תֶאְו ןֵכְׁשּמַה-תֶא ּתְחַשמּ הָחְׁשמַה
 ויֵלָּכלָּכ"תֶאְו הָלֹעָה חֵּבְזִמ-תֶא ָּתְתַׁשֲמּו :שֶדְק הָיִהְו ויִלָּבלָּ

 -תֶא ּתְחַשְמי :םיִשָדְ שרק הבמה הָיָהְו ַּבְזִּמַה-תֶא ּתְשְִּ
 דלֶא רויְִּבתֶאְו ןֹרַהַא-תֶא ּתְבִרְקַהְויי ותא ָּתְשּדְקְו וּנּכתֶאְו רֶיִּכַה
 תֶא ןֹרַהַא-תֶא תְשַּבְלַהְויי :םִיָמַּב םָתא ּתְצַחְרְו דָעומ לָהֶא חַתָפ
 ויִנָּבתֶאְו+ :יל ןֶהַכְו ותא ּתְשּדִקְו ותא ָּתְחַשַמּו שֶדְקַה יִדְנִּב
 ָתְתַשִמ רֶׁשֲאּכ םֶתא ָּתְחַשַמּוי :תֶנָּתְּכ םָתֹא תש ביִרָקַת
 םלוע תג םֶתָחְׁשִמ םהְל תיִהְל הָתְיָהְו ל ּונֲהְכְו םֶהיִבֲא-תֶא

 :םָתֹרְְל
 יהוו ס :הָׂשע ןֶּב ותא הָוהְי הָּוצ רֶׁשֲא לכָכי השמ שעיר

 םֶקיוצ :ןְּכְׁשַמַה םקּוה ׁשֶדֹחַל דָחֶאְּב תיִנשַה .הָנָשּב ןוָשארָה ׁשֶדְחַּב
 ויָחיִרְּבְתֶא ןתיַו ויִשָרְק"תֶא שו ויָנְדַאדתֶא ןַּתיו ןְכְׁשִּמַה-תֶא הָשמ
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 הָמְכַמ-תֶא םֶשּיַו ןְכְשִמַה-לע לָהֹאָה-תֶא ׂשֶרָפיַויפ :ויָרּומֲע-תֶא םֶקיו
 חקיו** ס :הַׁשמ-תֶא הָוהְי הָנַצ רֶׁשֲאַּכ הָלְעַמְלַמ ויֵלָע לֵהֲאָה
 -תֶא ןּתוי ןְרָאָה-לַע םיִּדַּבַהתֶא םֶשִיַ ןרָאָה-לֶא תֶרֲעֲה"תַא ןֵּתיַו
 תֶא םָשיו ןְּכְׁשִּמַה-לֶא ןרָאָה-תֶא אָביִויי :הָלָעַמְלַמ ןרצהדלע תֶרָפַכַה
 -תֶא הָנהְי הָּוִצ רֶׁשֹאַּכ תּורעָה ןורא לע ּךָסיַו ךֶסַמַה תֶכְרּ
 ןֵבְׁשַמַה ְּךֶרי לע דעומ לָהָאְּב ךְמְלְׁשַה-תֶא ןתיו> ם :השמ
 רֶׁשֲאּכ הוה ינפל םֶחָל ךֶרַע ויִלָע ףךרעיו?3 :תַכְרּפַל ץּוחְמ הָנָּפְצ
 חכֹנ דעומ לֵהֲאְּב הָרנֶמַהדתֶא םשיוי+ ס :הָשמדתֶא הָנהְי הָוצ
 רָשאּ הוה נפל תַרָּנַה לעײו* :הָּבְנְנ ןֶּבָשִמַה רי לע ןחלשה
 דעומ לֵהֲאְּב בֵהְּזַה חֵּבְִמ-תֶא םשיויé ס  :הָשמדתֶא הֹוהְי הָוצ
 -תֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאּכ םיִמס תֶרֹמְק וילע רטקיו*ז :תֶכְרּפַה יִנָפְל
 הֶלעָה חֵּבְזִמ תֶאְופ :ןָכשִמל חַתַפַה ךסְמדתֶַא םשיַו* ס :הֶשמ
 יֵהמְנַּמַה-תֶאְו הָלעֶהתֶא ויָלָע לעיר דעומלָהֶא "ןּבָשִמ חַתַּפ םָׂש

 דָעומ לֶהָא"ןיב ריִכַהיתֶא שוי ם :הַׁשמיתֶא הָוהְי הָוע רֶׁשֲאב
 ראו הָׁשֹמי ּונָמִמ ָּצֲחָרו*י :הָצָחְרְל םִיַמ הָמַׁש ןתיו ַָּבְזִּמַה ןיכו
 םֶתָבְרָקְבּו דעומ לֶהא-לֶא םָאבְּבי :םֶהיִלְנְרתֶאְו םָהיֵדְיתֶא וינָבּו
 -תֶא םָקיַוג ס :הַׁשמדתַא הָוהְי הוצ רֶׁשֲאַּכ ּוצָחְרִי ַּבְזִּמַה-לֶא

 רֶצִחָה רעָש ְּךַסְמ"תֶא ןֵתו ּבְזִמַלְו ןֶּבְשמל ביִבְס רֵצָחָה
 דעומ לָהֲאתֶא ןָנָעָה סכיני פ :הֶבאָלְפהתֶא הָשמ לכינ

 לָהָא-לֶא אּובָל הַׁשֹמ לכְייאָלְופ :ןָכְׁשִּמַה-תֶא אָלָמ הָוהְי דובָכּו
 תֹוָלֲעַהְבּו :ןָכְׁשִּמַה-תֶא אָלֵמ הֹוהְי דוָבְכּו ןְנֲעָה ויל ןכָׁשִיְּכ דעומ
 אלדַאְו 7 :םֶהיִעְסַמ לָכְּב לארי יִנָּב ּועְסִי ןֵכְׁשִמה לעמ ןֶנָעֶה
 -לע הָוהְי ןֹנע כ :ותלעַה םוו"דע ועְסְי אָלְו ןנְעַה הָלָעַ
 -לֶבְּב לאשת יניעל וּב הלל הָיִהְּת שאו םֶמּוי ןְּכְׁשִּמַה
 :םָהיֵעָסַמ
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 1911608. ארקיו
 רב :רֵמאָל דעומ לָהֶאַמ ויָלֲא הָוהְי רֶבדיו השמדלֶא אָרְקיוי 1

 הָוהיל ןָּברְק םָּכמ ביִרְקיייּכ םֶדֶא םָהָלא תְרמְאְ לֵאָרְׂשִי .נָּבְדְלֶא
 הלע-םַא :"םֶכְּבְרְקתֶא ּוביִרְקִּת ןאֹֿצַהְַמּו רקְּבַהְמ יהָמַהְּבַהְְִמ
 ביֶרקִי דעומ לָהֲא חַתָּפדלֶא ּונָביִרְקִי םיִמָּת רֶבָז רֶקְּבַהְְִמ ֹונְְּרק
 ול הֵצְרְנְו הלה שאר לע וי ְּךַמְסְוּ :הָוהְי יִנָפְל וָנֹצְרְל ותא
 ןרהא "יב ּוביִרְקַהְו הָוהְי נפל רקְּבַה ןְּב"תָא טחָשְו :וילֲע רַּפַכְל
 לָהֶא חַתַּפ"רַׁשַא ביִבְס ַחָּבְזִמַהְדלַע םָּדַה"תֶא ּוקְרוְו םֶּדַהתֶא םיִנָהְכַה
 יִנָּב ּונְתְנְו :ָהיָחַתְבל ּהָתֹא חְּתַנְו הָלעֲהתֶא טיִׁשֿפַהְוéֿ :דעומ
 ינְּב ּוכְרַעְו :ׁשֲאָה-לע םיִצָע ּוכְרֲעְו חֵּבְזִמַה-ל שא ןתפה .ןרחא
 םיצעָה-לע רֶרָּפַה-תֶאְו ׁשאָרָהתַא םיִחְתֵּנַה תֶא םיִָּהָּכַה ןרהא
 םִיַמַּב *ץֶחְרִי ויֲעָרְכּו וָּבְרְקְופ :ַחָּבְזִמַהלַע רֶׁשֲא ׁשאָה"לע רֶׁשֲא
 ס  :הוהיִלֲַחֹוחיִנְ-ַחיִר השא 'הלע הָחּבְזַמַה לֹכַה-תֶא ןָהֹּכַה ריִטְקִהְו

 רכז הלל םיִעָהְרִמ וא םיִבָשכַהְִמ נּבְרק ןאֿצַהְןמַאְי
 הָוהְי יִנְפַל הָנַפָצ תַּבְזַּמַה ךְרָי לע ותא טַחָשְויי :יונבירקי םיִמָּת
 יחַתְנְוי :ביִבְס חְֵּזמַה-לע וָמּדיתֶא םיִנֲהְּכַה ןוַהַא ינְּב קרת
 םיִצֲעָה-לע םָתא ןֵהֹּכַה ְךֶרָעְוי ּורְּפ-תֶאְ וׁשאֹר-תֶאְו ויָחְתָנַל ותא
 םִיָמּב ץֶתְרי םיִעְרְּכַהְו בֶרָּקַהְוי :ַחֵּבְזמַה-לע רֶׁשֲא שָאָהלַע רֶׁשֲא
 ַחיִר הֵׁשֲא אה הלע הָחֵּבְזִּמַה ריִטְקַהְו לכה-תֶא ןָהֹּכַה ביִרָקַהְו
 הוהיל ונָּבְרק הל ףֹועָהְוִמ םָאְו<  פ  :הָוהִל ַחָחיִנ
 והַּה וביִרְקַהְו 5 "ונָּבְרְקְתַא הָנּויַה יִנָּבִמ וא םיִרתַהְמ ביִרָקַהְו
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 138 ארקיו 1 ,16- 2

 ריק לע ֹומָד הָצְמְנְו הָחּבְזִּמַה ריטקהְו וׁשאר-תֶא קלָמּו ַתַּבְזִּמַה-לֶא
 ַחַבְזַּמַה לֵצַא ּהָתֹא ךילָשהְ ּהָתָצְנִּב ותְאְרְמְדתֶא ריִקַהְו 5 :ַחֵּבְזִּמַה
 ריִטקַהְו ליד אל ֹיפָנְכַּב ותא עַפָשְויד :ןׁשַָּ םִוקְמלֶא הָמדָק
 הֵׁשֲא אּוה הָלֹט ׁשֵאָהלֲ רֶׁשֲא םיצעָה-לע הָחַּבְזַּמַה ןֵהֹּכַה ותא
 ס  :הוהיל חֹחיִנ ַחיִר

 ונְּברִק הָיְהי תֶלָס הָוהיִל הָחְנִמ ןֵּבְרִק ביְִקַתַיַּכ ׁשֵפָנְוִי 2

 ןרמא ןגְּבלֶא ּהֶאיבָהני :יהָנבְל היל ןֵתנְו ןֶמׁש ָהיִלָע קצו
 הָתָנְבְל"לכ לַע הָנְמַַמּו הָתְלְּסַמ ּוצמְק אָלַמ שמ ץֹמָקְ םיִנֲהְּכַה
 :הוהיִל חָחיִנ חיב הָׁשִא הָחְּבְזִמַה הָתְרְָזא-תֶא ןֵהֹּכַה ריפקהו
 ס :הָוהְי יׁשֲאַמ םיִשָרְק ׁשֶדָק ויִנָבְלּו ןְרֲהַאְל הָחְנַּמַהןמ תֶרָתֹוּנַהְ

 תֶלּלְּב תֹצמ תֹוָלַת תֶלָס רּוָנִת הפאמ הָחְנִמ ןְּבְרִק בֶרְקִת יכו+
 תבֲחמה-לע הָחְנִמםֲאְוו ס ןָמָשַּב םיִתְׁשִמ תוצמ יקיקרו ןֶמָשּב

 ְָקִציְו םיִתָּפ ּהָתֹא תוָתָּפ< :היָהְת הֶצִמ ןֶמְשב הָללְּב תֶלָס ברק
 תֶלְל ךְגְבְרְק תֶשָחְרִמ תַתְנַמסַאְוו ס :אוָה הָחְנִמ ןָמָש ָהיֶלְ
 הָוהיל הָלֶאַמ הָשָעְי רֶׁשֲא הָחְנְּמַה-תָא תאבָהְוי :הֶׂשְעַּת ןָמָׁשּב
 הָחְנִמַהְְוִמ ןהפה םירהוי חַּבְזּפַה"לֶא ּהָשיִגַהְו ןהּפההלֶא ּהָביִרקהְו
 תֶרָתֹוּנַהְו יי :הָוהיִל ַחֵחיִנ חיב השא הָחּבְזִמַה ריִטקַהְו ּהָתְרַּבְזַאדתֶא
 :הָוהְי ישאמ םיִשְרְק שרק נב ןְרֲהַאְל הָחְנַּמַהְ"ְוִמ
 ראׂש-לְב יִּכ ץִמָח הֵׂשעֵת אל הוהיִל ּוביִרְקַּת רשא הָחְנִּמַה"לּכו
 ּוביִרָקַּת תישאר ןְברקיי :הוהיִל הֵׁשֲא ּונָמִמ וריטקת"אל .שבּדלֶכְו
 סנס גרקו :ַחְיִ תיִרְל ולעידאל מַה הָוהיִל םָתֹא

 הוהיל םיִרּכְּב תת ירק" יס ול ביִרְקַ דנבר
 ָתתָבְויפ ְירּּכְּב תַחְנִמ תֶא ביִרָקַּת לָמְרּכ שָרְג ׁשֵאְּב יֵלְק ביֿבֲא
 -תֶא ןֵֹּכַה ריטקהו < :אוה הָחְנִמ הנבל ָהיֶלָע תמשו ןַמַׁש ָהיִלָע
 פ  :הוהיל הָשֶא הנבל לָּ לע ּהָנְמַׁשִמּו ּהְׂשְרגִמ ּהָתְרָּכְזַא

 רְָזְיא בילקמ אה רֶקְּבַהְִמ םָא ברק םיִמָלש חבָזיסַאוי 3
 ונּבְרְק שאָרְלע ּודָי ךַמֶסְוי :הָוהְי נפל וָביִרְקַי םיִמָּת הָבְקְנְיא
 -לע םָהַהתֶא םיִגָהְּכַה ןֹרֲהַא יֵגְּב ּוקְרַנְו דעומ לֶהֶא חַתָּפ וטְחְשּ
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3,3—4,6 LEVITICUS 139 

 יִתְׁש תֶאְו .:ברקהדלק רֶׁשֲא -בֶלַחַהדלָּ תֶאְ .ברקמהתא הָּפַכְמַה
 -לע תַרָתיַה-תֶאְו םיִלְסּכַה-לע רֶׁשֲא ןהלע רַשַא בֶלֲחַה-תֶאְו תיִלכַה
 הָחּבְזִּמַה ןרַהֲא-יִנְב ֹוָתא ּוריפְקַהְופ :הָנְריִסְי תֹויִלְּכַההלַע דַבָּכַה
 הָחיִג חיר הׁשֲא 'שָאְהלע רׁשא םיִצעָה-לַע רֶׁשֲא הלעה-לע
 רָכָז הָוהיִל םיִמְלְׁש חבל ֹונָּבְרַקְןאּצַהְוִמבֲאְו\ פ :הָוהֵל
 ביִרְקַהְויִנָּבְרְקתֶא ביִרָקַמ"אּוִה בֵׂשָּכ"םַאז ּונָביִרָקִי םיִמָּת הָבָקְנ וא
 יֵנפְל ותא טָחֶשְו ֹונְּבְרִק שאר-לע ֹודְי-תֶא ְּךמְסְופ :הָוהְי יֵנָפַל ותא
 ביִרְקָהְופ :ביִבָס חָּבְזִּמַה-לַע ומְּדתֶא ףןְרֲהַא יִנָּב ּוקְרָזו דעומ לָהֶא
 הָצְעָה תַמְעְל הָמיִמְת יהְיְלֲאָה לח הוהיל הָשֶא יִמָלְׁשַה חַבּזִמ
 -לַע רֶׁשֲא בלה לָּכ תֶאְו בֶרָקַה-תֶא הָּפַכְמַה בְלֲחַה-'תֶאְ הָנְריִסִי
 םיִלְכַה- לַע רֶׁשֲא ןָהלע רֶׁשֲא בְלֵהַהתֶאְו תיִלכַה יִתָש תֶאְו יי :בֵרָּקַה
 ןְהֹּכַה וָריִטְקַהְויי :הָּנְריִסִי תֹילִּכַה-לע רַבְּכַה-לע :גתרָתיַה-תֶאְו
 וָביִרְקַהְו וָנְּבְרְק זע-סָאְופ  פ :הוהיל הָׁשֲא םָחָל הָחַּבְזִמַה
 דעומ לָהֶא ינפָל ותא טָחָשְו ושאר-לע ּודָידתֶא ְּךַמָסְוי :הָוהְ ינָפָל
 ונָּבְרק ּונָּמִמ ביִרְקַהְו + ביִבְס חָבְזַמַהְלַע וָמּדדתֶא ףןְרַהַא יִנָּב וקרזו
 רֶׁשֲא בֶלֲחַה-לְּכ תֶאְו בֶרָּקַהתַא הָסַכְמִה בְלהַה-תֶא הוהיִל הָשֶא
 -לע רֶׁשֲא ןהלע רֶׁשֲא בֶלֲחַה-תֶאְו תיִלָּבַה יִתַש תֶאְו5 :בֶרָקַה" -לע
 םֶריִטְקַהְו < :הָנְריִסְי תֶיְלְּכַה-לע דבְּכַה-לע תֶרֵתיַה"תֶאְו םיִלְסְּכַ
 תֶקְחי :הָוהיִל בלֲח-לְּכ יַחֹחיִנ תיִרל ּהָשָא םֶחָל הָחֵּבְזִמַה ןהפה
 Bor :ולכאת אל םּלֶכְ בֶלֶחדלּכ םֶביִתְבָשומ לָכְּב םֶכיֵתְרדְל םֶלֹוע

 רֹמאָל לאש נְּב-לא רַב :רמאָל הֵׁשֹמ"לֲא הָוהְי רֵּבדַוי 4
 הָׂשְעְו הָניִשַעַ אל רֶׁשֲא הוהְי תֶוָצִמ למ הָנְנָשְב אָטַחָתיִּ שָפָג
 לע בירקַהְו םַעָה תַמָשַאְל אָטִחְי תיִׁשְמַה ןֵהּכַה"םַאּג :הָנִהַמ תַחַאְמ
 -תֶא איִבָהְו+ :תאטחל הוהיל םיִמִּת רֶקּבְֶַּב רפ אָטָח רֶׁשֲא ּותאָטח
 רַּפַה שאָר-לע * ודידתֶא ְּךֹמֶסְו הֹוהְי ינְפְל דעומ- ודלָהֶא חַתְּפ"לא רַּפַה

 איבהְו רָפַה סמ חישה ןהפה חַי :הָוהְי יגל רֶפה-תֶא טחֶשְו
 םֶַּהְִמ הּזַהְו םּדַּב ועְּבִצֶא-תֶא ןקכה לָבֶטְו5 :דעומ לֶהֲאלֶא ותא

Cp 3, 5 * ins? 6 6 Dהַכֹהַנ; id 8. 13 (x6) | ל 6 -ַחָּבְזִמַה"לְע רֶׁשֲא, טז 
 |  (id 7,3) ut 8,25. Ex 29,22שֶבָּכ | 8 61% | 9 5 6 'ה] 9%155 7 | 2: 0
5 33MSS 4691 -nָא | I3 6) 5* | 16 ins 6 6 הוהיל ut5 etc | Cp 4, 5 6 

 !דידתַא אָלָמ רֶׁשֲא. +



 [ גס ארקיו 24—4,7

 ךןמ ןַהֹּכַה ןַתָגְוו :ׁשֶרְּקַה תֶכרּפ יגְּפתֶא הָוהְי נפל םיִמָעְּפ עבש
 דעומ לָהֶאְּב רֶׁשֲא הָיהְי נפל םיִּמַּפַה תָרָמְק חַּבְזִמ תֹונְרק"לע םּוַה
 לָהֶא חַתּפ"רַׁשַא הָלֹעָה חֵּבְזִמ דוסידלֶא ָּךּפַׁשִי רֿפַה םּדלָּכו תֶאְו
 הָּפַכְמַה בְלֲחַה-תֶא ממ םיִרָי תאַמַחַה רַפ בֶלֲח"לְּכתֶאְו :דעומ
 -תֶאְו .תילָּכַה יִּתְׁש תֶאְוַפ :בֶרְקַהד לע רׁשֲא בלה תֶאְו בֶרְקַהְדלפ
 -לע רבְּכַה-לע ּתְרֵתיַה-תֶאְ םיִלְחְכַה-לע רֶׁשֲא ןהילע רֶׁשֲא לה
 ְריִטְקַהְו םיִמְלָשַה חַבָז רושמ םוי רֶׁשֲאַּכפ :הָּנְריִסִי תוָיְלְּבַה
 ושאר-לע וְְּׁב-לָּכתֶאְו : רָּפַה רוָעדתֶאְו 3 :הָלעֶה חֵּבְזִמ לע ןהכה
 הנחל ץּוהְמלֲא רָפָמדלּכתֶא איצוהו = :ושַרפּ וברק ויעְרּכְדלַעְ

 -לע שָאָּב םיִצְעְילע תא ףֹשְו ןָשּוה ףַפָשלֶא לוהט םקָמלֲא
 םֶלעֶגְו גש לאְרָשַי תַרע-לְּכםַאְויג  פ  :=ףרׂשִי ןׁשַָה ְּפְׁש
 הָניֵׁשְעֲת-ֹאְל רֶׁשֲא הָוהְי תֹיְצִמ"לָּכִמ תחא ּושָעְו לָהְקַה יגיעְמ רָבָּ
 רֶפ לֶהּקַה ּובירקהְו ָהיֶכְע ּואְמַח רשא תאָּטַחַה הָעְרְנְו < :ּומָשֶפו
 ינקז ּוכָמְסְו5 :דעומ לָהֶא נפל ותא ּואיִבַהְו תאָטַחְל 'רקְּבְדּב

 ינּפל רַפה"תֶא טֲחְׁשְו הָנהְי ינָפִל רַּפַה ׁשאָר"לַע םֶהיִדְידתֶא הָרֲעֲה
 לֵבָטְויז :דעומ לֵהֲאלָא רַּפַה םּדִמ ַחיִשָמַה ןהפה איִבַהְו < :הָוהְי
 יִגָּפ תֶא הוהְי יִנְפִל םיִמְעְּפ עבָׁש יהזַהְו םָּתַהְומ ְּּבצֶא ןקכה
 רֶׁשֲא הָוהְי יִנָפְל רֶׁשֹא יֵחַּבְזִמַה תנרק-לעוןּתַי םֶדהןִמּוי :יתָכֹרְּפַה
 חַתַפ"רַׁשַא הלעה חַּבְזִמ לֹוסְי-לָא ךּפְׁשִי םַּה"ֵלְּכ תֶאְו דעומ לֵהֲאְּב
 הֵׂשעְו 2 :הָחָּבְזִּמַה ריִטְקַהְו ּונָמִמ םיִרֵי ּובְלֲח-לּכ תֶאְו 9 :דעומ לֵהֲא
 ןָהֹּכַה םָהלע רַפְכְו ול7הֵׂשעי ןֶּכ תאָּטַחַה רַפְל הָׂשֲע רֶׁשֹאַּכ רָפל

 ותא ףשְו הָנַחִמְל ץוחַמלֶא רֶפהתֶא איִוהְיי :םָהָל חלו
 פ  :אּוָה לָהְקַה תאטח ןושארֶה רַּפַה תֶא ףרָש רֶׁשֲאַּכ

 רֶׁשֲא ויָהלֲא הָוהְי תוָצַמלְּכִמ תֶחַא הָשֶעְו אָמְחָי איִשְנ רשאי
 אָמְח רֶׁשֲא ותאָּטַח ֹוָלֶא עֶדוהֹוָא*: :םֵׁשֲאְו הָנָנְׁשִּב הָניָשְעִתִאל
 ׁשאָר"לַע ודָי ְךַמָסְוצ :םיִמָּת רֶכָז םיִנע ריִעָש וֶנְּבְרְק-תֶא איִבַהְו הב
 הֹוהְי ינפל הָלֹעֲה-תֶא 'טֲחְׁשַי-רַׁשַא םוקְמְּב ותא יטֲחְׁשְו ריִעָשַה
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(ut 3. 23 etc) | > 1MS 69 nפת"bא; cf 16 (2MSS 014 5 26 + םיִמָּת  

cf 14° | 17 * 3MSS w+ DOT] (cf 6);2] 63 ּוטַחָשְו; 1 4 | 16 MSS)) | r5 

 | ו | * 115 6 +ׁשָדְקַה | 18 * 6 + ןהפה | * 6 םיִמַפַה תֶרְֹק חב |
id 28) | 24 * 6 plur, id 29.33 | Plc 612( | 23 6 העְדונו  plur (cf21 6  

id 33.וטחשי;  



5-06 LEVITICUS 141 

 תנרק"לע ןֵתָנְו ֹועְּבְצֲאְּב תאָּטַחַה םֵּדִמ ןַהֹּכַה חקְלְו 5 :אּוָה תאַּטַח
 -ֶלָּכדתֶאְו 6 :הָלעֶה חֵּבְזִמ דֹוסי-לֲא ְךֹּפְׁשִי ומְדתֶאְו הָלעֶה חֵּבְזִמ
 ןָהֹּכַה ויָלע רֵּפַכְו םיִמְְׁשַה חַבְז בֶלָחַּכ הָחַּבְזַּמַה ריטקי בל

 הָנְנְׁשִב טָחַּת תֶהַא ׁשפֲָאְוז | פ ל חַלְסִנְו ותאטַחַמ
 :םֵׁשָאְו הָניִׂשְעַת"אל רֶׁשֲא הָוהְי תֹוְצַמִמ תַחַא ּהָתשַעַב ץֶרָאָה םעמ
 םיּזע תַריִעָש ֹונְבְרִק איּבַהְו 'אָמָח רֶׁשֲא ותאָטִ ויָלֲא יעדוה ואי
 ׁשֹאָר לַע והְייתֶא ְךמָסְוי :אָטָח רֶׁשֲא ּותאָטַח"לַע יהָבְקְנ הָמיִמְּתי
 ּהָמְּרַמ ןהכה חַקְלְופ :הלעָה "םוקָמְּב תאַּטַחַה-תֶא "פַחָשְו תאטחה
 דסְילא ָךֹּפְׁשִי המדד הלעה חּבְזִמ תגרקלע תנו טבע

 wd ד 0 וצ

 חלון וָלָע רפכ הוהיל תחי תיל הָחַֿבזִמַה הכה ריקה
 :הָנֲאיֵבְי הָמימְת הָבְקְב תאָּמַחְל וָנְּבְרק איִבְיׂשֶבָּבםַאְוי פ ל
 םוקְמְּב תאָּמַחְל ּהָתֹא יִטָחֶשְו תאָּמַחְה שאְר לע ודָיתֶא ְךמֶסְו
 ןַתְנְו ועְּבְצְאְּב תאָטַחְה םַּהְמ ןַהּכַה חֶקֶלְו* :הָלעֲהתֶא 'טַחָשִי רָשַא
 :ַַּבְִמַה דוסידלֶא ךֹפְׁשִי .ּהָמּדדלָּכ"תֶאְו הָלעֶה חַּבְזִמ תנרקדלע

 םיִמָלְׁשַה חבזִמ בָשָּכַה בֶלָח ירסוי רֶׁשֲאַב רט ּהָּבְלֲח"לְכיִתֶאו
 ןהכה ויָלֲע רָּפִכְו הָנהְי ישא לע הָחֵּבְזִּמַה 'םָתֹא ןָהֹּכַה ריטקחו
 אָטֲחְהיָּכׁשַפנְוופ  פ זול חַלְסִנְו אַטָחרַׁשא ותאטַח-לע
 אַשְנְו דיני אולם עָדָי ומ הָאְר וא דע אּוָהְו הָלֶא לוק הָעְמֶשְו
 הֶאָמְט היח תּלְבנְב וא אָמַט רבב 5 עָגִּת ירְׁשֲא שָפָנ וא :ונוע
 אּוהְו ּונָמִמ םֶלָעְנְו" אמט ץֶרָש תַלְבְִּב וא הֶָּאְמְמ הָמַהְּ ְלְבנְב וא
 אָמְטִי רֶׁשֲא ותֶאְמְט לכל םֶדֶא תֶאְמְטְּב עְַי יִכ וא :'םַשָאְו יאַמַט
 אט עַבָשְת יִּכ שָפַנ וא+ :םֵׁשֲאְו עדי אֹּוָהְו ּונָמִמ םֶלָעְ ּהָּב
 םלֲעָנְו הַָעְבָשְּ םֶרָאָה אטבְי רֶׁשֲא לבל ביִטיֵהְל וא ועַרָהְל םִיתְפְׂשִב
 הָלֲאַמ תַחאל םֵׁשֲאו-יִכ הָיָה :הָלֲאַמ תחאל םשָאְו עַדידאּוָהְו ונָמִמ
 ותאָטַח לע הוהיל ומָשַאדתֶא איִבַהְו :היִלָע אָטַח רֶׁשֲאי הְּדוְתהְו
 רַפְכְו תאָטחְל םיִּזְע תֶריִעָשוא הָּבשְּ ןאָצַה-ןִמ הָבְקְנ אָטֶח רֶשֲא
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 -תֶא איִבַהְו הָש יִּד ודי עיָנַת אל-םַאל :ֹוִתאַּמַחַמ ןֵהֹּכַה ויָלֲע
 תאָּטַחְל דָחֶא הָוהיל הָנויְיִנְב יִנשדוא םיִרת יִּתְש אטו ָח רֶׁשֲא ומָשַא
 תאָטַחל רֶׁשֲא-תֶא ביִרְקַהְו ןהפהה לֶא םֶתא איִבַהְו :הלעל דָחֶאְו
 םּדַמ הָזהְו :ליִדְבַי אָלְו ּוֵפְרְע לּומַמ ושארתֶא :קלמּה הנושאר
 ַחּבְזִמַה -דוסְידלֶא הַצמִי םֶּרַּב ראְׁשִנַהְ ַחְּבְזַמה הייל תאַּטַחַה
 ןהַֹּה ויָלֲע רֶפְכְו טּפְׁשִמכ הלע הֶשעַ ינָשה-תֶאְויי :אּוה תאָטַח
 יִתָשְל ודי גישת אלדםָאְויי ס :ול חָלָחַנְו אָטָחרֶָשַא ותאָטַחַמ
 תַריִשע אָטַח רֶׁשֲא ּונְּבְרקדתַא איִבַהְו הְנֹוי-יִנְב יִנָשְל וא םינת
 יִּכ הנבל היל תיא ןמָש ָהיֶלָע םיִשיאל תאָטַחְל תֶלֹס הפֲאָה
 וצָמְק אול הָנּמַמ ָוֲהֹּכַה ץמָקְו |ההלא ּהָאיִבָהְו* :אוָה תאָטח
 רָפְכְוי :אוָה תאַטַח הָוהְי ישא לע הָחַּבְזִּמַה ריִטְקַהְו ּהָתְרָּכְזאדתֶא
 הָתִיְהְו ול חלְסַנְו הָלֲאמ תַחאַמ אַמֲח-רֶׁשֲא ֹוִתאַטַח"לע ןֵהּבַה ויָלְע

 ס = :הָחְנּּכ הכל
 הָאָטָחְו לעמ לָעְמַתִיִּכ שפג :רָמאָל הַׁשמ-לֶא הָוהְי רֵּבַדיויצ

 ןאפהְמ םיִמָּת לא הוהיל ומְׁשַא-תֶא איִבַהְו הָוהְי רשדקמ הָגְנָשְּב
 -ןמ אָטִח שא תֶאְויפ :םשָאל שֶרְקַהֶלְקָשְּב םיִלְקָשַסּ רעב
 ןהכהו ןקפל ותא ןַתָנְו ויל ףסוי ֹותְׁשיִמֲח-תֶאְו םלשי שֶדְקַה
 יִּכ ישָפָנםֶאְיז | פ ל חַלֶסְנְו םָׁשֶאָה לאב ויָלָע רפי

 ו

 לא שלך ןאעהְִמםיִמַת לא איבה נע אָׂשנְו םָׁשֲאְ
 חַלֶסְְו עָדְאָל אּוָהְו גְגְׁשרֶׁשֲא ותָנְנַש לע ןֵהֹּכַה ויָלָע רֶפַכְו ןָהֹּכַה
 הָוהְי רב  פ  :הָוהיִל םַׁשֲא םֶשֶא אּוה םָשֶאפ ול
 שַחְכְו הֹוהיִּב לעמ הָלעֶמּו אַטְחַת יִּכ שפני :רֹמאַל הָשמדלֶא
 :ֹותיִמֲע-תֶא קשָע וא לזנב וא די תַמּושַתְבִ"וא ןודָּקפּב ותימעּב
 -רֶׁשֲא לָּכַמ תַחַאדלַע .רקָשלע עַּבָשְנְו ּהָּב שָחְכְו הָדְבַא אָצְמִדוְא>
 -תֶא ביִׁשַהְו םשֶאְו אַמֲחוחיִּכ הָיָהְוי :הָנַהְב אטחל םָדָאָה הֵׂשֲעַי
 רֶׁשֲא ןודקפה-תֶא וא קׁשֲ רֶׁשֲא קׁשעֶה-תֶא וא לוג רֶׁשֲא הָלְּנַה
 לילע עַבְׁשְיײרְׁשַא למ יא :אצמ רשא הָדֵבֲאָה"תֶא וא ותא קפה
 יל אּוה רֶׁשֲאְל ויֵלֵע ףסי ויֵתְׁשִמֲחַו וׁשֹאֹרְּב ותא םלשו רקָשל

 6 6 (טז 48 4,25) ול חַלְסְנְו אָטחרַשַא 'ח-לע | 7 1 5+ ותאָטח | 8 6+
 ןָהּפה | 9 > אַּצָּמִי | זז 6 קי | 17 716 GF" (et 4,2; 5,1. 15 etc) שָפָנְו |
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5,25—6,19 LEVITICUS 143 

 ןאָצַהְוִמ םיִמָּת לִיָא הָוהיִל איִבֵי ֹומָׁשַא-תֶאְניפ ֹותָמְׁשֲא םִיְּב ּונָנִתִ
 חֶלֶסֶנְו הָוהְי נפל ןהכה ויל רַּפְכְופ :ןהפהדלֶא םֵׁשֲאְל ְךְּכְרָעְּב
 יהב הַמְׁשַאְל הֶׂשֲעיײרְׁשַא לָּכַמ תַחַא-לע ול

 רמאָל ויָנְּב"תֶאְו ןרַהָאדתֶא ו וצ? :רֹמאָל הָשמלֶא הָוהְי רָבדיוי 6
 הָליִלַהדלְּ חָּבְזַמַהלַע הָדְקומ לע הָּלֹעֶה אה הָלעֶה תרֹוּת תאְז

 "יְִנְכַמּו דב ומ ןהפה שבלי :ּוְּב דקות ְָזמַה שאו רָכֿבַה"רע
 הָכֹעֲהיתֶא ׁשֶאָה לכאת רֶׁשֲא ןָשּרַהתֶא םיִרֵהְו ורׂשְּ"לֲע יׁשּבְלו לב
 םיִדְְּב שָבָלְו ויְִנְּבתֶא טשְפּוי חּבְזִמַה לָצֲא ומָשְו חָּבְזמַה"לַע
 :רהְט םוקֶמִילֶא הָנַחַפְל ץּוחְמדלֶא ןְׁשַהתֶא איִצֹוהְו םיִרֲחַא
 םיִצַע ןקּפַה .ָהְיְלְע רַעְבּו הָּבְכִת אָל בדקות ֵּבזְמַה-לַע ׁשֵאָהְו
 :םיִמָכְׁשַה יֵבְלָח ָהיַלֲע ריִטְקהְו הָלעָה יִלָע ְּךַרֲעו רָב רֶקָבּב
 תֶרֹוּת 'תאְזְז  ס  :הָּבְכִת אל ַתַּבְזַמַה-לַע דָקּיּת דיַמְּת שַאפ
 םיִרָהְו ֲחֵּבזַמַה ינְּפ-לֲא הוהְי יִנְפל ראב ּהָתֹא ברקה הָחְנַּמַה
 -לַע רֶׁשֲא הנבל תֶאְו ּהָנִמָשְמּ הָחְנּמַה תלמב וצָמְקֶּב יֹונָּמִמ
 תֶרָתּוּנַהְו :הוהיִל ּהָתְרַכְזַא ַחָחיֵנ חי יַחָּבְִמַה ריִטקַהְו הָחְנַּמַה
 -לַָהֶא רַצְחַּב שדק םוקְמְּב לכֲאת תֹוצמ ויָנָבּו ןְרֲהַא ּולְכאִי הָנמִמ
 ׁשֶדָק יֵׁשֲאַמ ּהָתא יִּתַתָנ םֶקְלָח ץִמֶח ּהַפָאַת אָלַפ :הּולְאְ דעומ
 -קַח הָנְלְכאִי ןרַהֶא יִנְבַּב רָבְזְלָּכּי :םָׁשֲאְָו תאָּטַחַּכ אוָה םישדק
 פ שָּדִקו םָהָּב ערש לכ הוה ישאמ םֶביַתְרדְל לע
 -רֶׁשֲא ויָנְבּו ןרהַא |ּבְרְק הי :רמאל -הָשמדלֶא הָוהְי .רָּבַדִיִני
 דיִמָּת הָחְנַמ תָלֹכ הָפֲאָה תְריִשִע ותא הֶשָמה םֹויּב הוהיל ּוביִרְקִ
 תֶכָּבְרִמ הֶׂשְעת משב .תֿבֲחִמ"לעי :בֶרָעֶּב ּהָתיִצַחְמּו רֶקבַּב ּהתיִצַחמ
 ןַהֹּכַהְויפ :הוהיל חֵֹחיִניַחיִר ביִרְקַּת םיִּתַּפ תַחְנִמ יָניִפִת הָנֲאיֵבְּת
 :רַטְקְּת ליִלְּ הָהיל םלועדקָח ּהָתֹא הָשַעַי ֹויָנַּבִמ ויתְחַּת ַחיׁשָּמַה

 רבי  פ  ולָכָאְת אל הָיְהִּת לֶלָּכ ןָהֹּכ תֶחְנִמילָכְוי
 תַרֹוּת תאְז רמאל ויָנְּב-לָאְו |רהאדלא רֵּבַּדיפ :רמאָל הָשמ"לָא הָוהְי

 הָוהְי יִנָפִל תאָטַחַה טָהְשִּת הָלֹעָה טֵהָׁשַּת ֵׁשֲא םוקְמְּב תאָטַחַה
 שדק םֹקָמְּב הָנָלְכאְי ּהָתא אָטַחְמַה ןָהֹּכַהי :אוָה םיִשָדְק שָדְק

25 °° <6 (cf 15) | Cp 6, 2 sic 48; ww מַה' 6 ₪ = ApH) | 3 * 0 
 ובירקה  auתאז || ל  7MSS © (ut 16 54) |7° 115 69יִּדמ 6 ₪ 1 4 | ל

7,5 etc |. is ind 4-NW ut 22 etc | 0 1 5 58 ..60 הוהי יִשָאמ | 
 . (cf 26)הָנִּתַפִת  | 14 1 c 3'ָמְל 6 13



 144 ארקיו 7,19—6,20

 הני רֶׁשֲאַו ׁשִֶּקי ּהָרָׂשְבַּב עגיײרַׁשַא לָּכ< :דעומ לֵהֲא רַצֲחַּב לַכֲאַּת
 ׁשֶרֲח"יִלְּולי :ׁשְדָק םוקְמְּב 'סָּבַכְּת יהיִלָ הֶזְי רֶׁשֲא דָנָבַהלַע ל ּהָמּדִמ
 :םִיָמַּב ףטָשְו קרמו הֶלְשְּ תׁשֹח ֵלְכְּב-םָאְ רַבְׁשִי יָּבדלָשְבִּת רֶׁשֲא
 תאַטֲח-לְכְוי אווה םישֶדק שֶרְק ּהָתא לאי םיִנֲהֹּכַּב רכוב:

 שֶאְּב לֶכָאַת אל שָדְקּב רפכְל דעומ לֵהֶאלֶא הָמְדִמ אָבֹי שא
 פ ורשת

 ּוטֲחְׁשִי רֶׁשֲא םוקָמּבי :אּוָה םיִׁשָדָק שק םָשֶאָה תָרות תאָנְיי ל
 ביִבְס חָּבְִמַה-לע קָרָזו ֹוָמְּדיתֶאְו םָׁשֲאָה"תֶא ּוִטֲחְׁשִי הָלֹעֲה"תֶא
 "תֶא הָּתַכְמַה בֶכֲחַה"תֶאְו הָיְלאָה יתא ּונָמִמ ביִרְקִי ְָּלָח"לְּכ תֶאְו
 לע רֶׁשֲא ןַהיִלֲע רֶׁשֲא בֶכחַה"תֶאְו תיִלְּכַה יִּתְׁש תֶאְו+ :יבָרָקַה
 ריִטְקַהְוי :הָנָריִסְי תיָלְּכַה-לַע ַבְּכַה-לַע תֶרָתיַהְתֶאְו םיִלְסְּכַה
 םיִנֲהכַּ רכב :אּוה םָשא הָהיל הָשֶא הָחְּבְזִמַה ןַהְּפַה םֶתא
 םֶשָאַּכ תאַּטַחֹּכי :אּוה םיִשְדַק ׁשֶדָק לבא שודק םוָקמְּב ּונְלְכאְי
 ביִרָקּמַה ןַהַּהְוי :הָיְהִי ול וּב"רַּפַכִי רשָא ןֵהֹּכַה םֶהָל תַחַא הָרות
 .הֶּחְנַמלָכְופ :הָיִהְי ול ןהבל ביִרְקַה רֶׁשֲא ּהָלעַה רוע שיא : תלע"תא
 ביִרְקִמַה ןהכל תבֲחמ-לעו תַשָחְרַמַב השענ"לכו רּונַתַּב הָפּאִּת רַשַא
 ןְרֲהַא ינֶּבילֶכָל הָבֵרֲחַו ןְמְׁשב-הָלּולְב הָחְנִמ"לָכְויפ :הֶיְהִת ול ּהָתא

 פ  ּוויָחָאְּכ שיִא הָנְהְּת
 לע םָאי= :הָוהיל 'בירקי רשא םיִמָלׁשַה חבָז תַרֹוּת תאְזְוייי

 ןָמָשַּב תָלּולְּב תוצמ תֹוָלַח הָּדּוּתַה חַבְז-לַעוביִרָקַהְו ּונָביִרְקִי הָדות
 :ןֶמְשּב יתֶלּולְּ תֶלַחי תֶכָּבְרִמ תֶלְסְו ןַמָׁשּב םיִחְׁשְמ תוצמ יקיקְרּו
 ביִרְקַהְו + גוימלש תדות חַבָז"לַע ונָּבְרְק ביִרָקִי ץמְח םָחָל תלֲחלַעַפ

 םימְְׁשַה ם"תֶא קרה ןהכל הָוהיִל הָמורְת ןְְק"לָּכַמ ָחֶא גמ
 יגאל לֶכֲאְו ּונְּבְרִק םיְָּב ּוימְלׁש תדות חבָז רֵׁשְבּוי :הְיָהְי יל
 -תֶא ֹוביִרְקַה םְִּב ֹונְבְרָק חַבַז הָּבָדְנ ואו רֶדְנְדםִאְו יי :רָקְּב"דע ּונָמִמ
 חבּזַה רָשְּבִמ רָתוּנַהְו :לָכָאְי ּונָמִמ רָתּונַהְו תֶּרֲחַמִמּו לָכֲאֵי ֹוָחְבְז

 ויָָלׁש תבז"רׂשְִמ לכ לכֶאַה םֶעְני* :ףָרָׂשִי שאב ישילעה םויב
 הָיָהְי לּנַּפ ל בָשָחְי אָל ותא ביִרָקַמַה הָצְרַי אל שלשה םיַּ
 אָמְטלֶכְּב עני רֶׁשֲא רָשְּבַהְו יי :אָשִּת ּהָנוע ּוּנַמִמ תָלְכאָה שַּפָּגהו

Cp 7,18= 604 =6(|| 23 4 אבי |  utָּבְכִי  (velָּבַכי Dא  bויל |  ux20 °  
 cfad זז | 3° 6 תאו, cf39 | ל 6+ ברקה לע רשא בלחה לכ תאו,

3,3.9; 48 etc || 8 בירק (© sing) | ף9 1 6 6 'ִמְּב (ww prb ut 38 et (תבחמהה | 

 ל 6 ובירקי | 12 = >6|| 14 6 1נ--. |  * 8 hic incipit cp 7זז
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 שָפָגַהְוי :רָׂשְּב לכאי רּוָהְמלֶּכ רָשְּבַהְו ףרֶׂשִי שָאְּב לָכָאְי אֶל
 ויֵלֲע וָתֶאְמְטו .ההיל רֶׁשֲא םיִמָלְׁשַה חַבְּזִמ רֶׁשְּב .לָבאּתִרָשַא
 תֶאְמְסְּב אָמָסלָבְּב עת שָפַנויי :ָהיֵמעַמ אוָהַה שָפְּגַה הָתְרְכִנו
 חבז-רׂשְּבִמ לָכֲאְ אַמַט ץֶש-לֶבְּב וא הָאַמט הָמַהְבְּבווא םֶדֶא
 :ָהימעַמ אוָהַה ׁשֹפַנַה הָתְרְכִנְו הוהיל רֶׁשֲא םיִמלְׁשַה

 רֹמאָל לֵאָרְׂשִי יבא רָב :רָמאָל השמז לֶא הֹוהְי רֵּבַדו>
 הָפרט בֶלֲחו לבג בֶלָחְוי :ּולָבאת אל זעֶו בש רוש בֶלָחלָּ
 -ןמ בלה לָבאלָּב 2s :ּוהָלְכאָת אל לָכָאְו הָבאַלְמלַכל הֵׂשֲעְי
 תֶלָבאָה שָפגַה הָתְרְכִנְו הוהיל הָׁשֲא הֵּנַּמִמ בירק רֶׁשֲא הָמָהְּבַה
 :הָמֵהּבלְו ףועל םֶכיִתְבְׁשּומ לָכְּ ּולָכאְת אל םֶּדלַכְו% :ָהיִמַעִמ
 פ  :ָהיֵמעַמ אוָהַה שָפַּגַה הָתְרָכִנְו םָּ"לְּכ לכאת-רֶׁשַא שפלב

 רמאל .לֶאָרְשִ בלא רד :רָמאָל השמדלַא הוי רבני
 חַבזִמ הָנהיִל ְְּבְרְקתֶא איִבָי הָוהיִל ֹוימְכְׁש חַבֶקתֶא בירְקמה
 הֶזֶחַהְ-לַע בֶלָחַהתֶא הָוהְי ישא תַא הָניִּפיְבִת ויָדיפ :ויָמָלְׁש
 ןֵהֹּכַה ריִטקַהְוּיי :הָוהְי נפל הַפּונְּת ותא יל הֶּזַחַה *תַא ּונָאיִבי
 ןימיַה קוש תֶאְוי :ויְנְבְלּו ן רהאל הֶזָחַה הָיָהְו הָחַּבְזַּמַה בֶלֲחַה-תֶא

 םיִמָכְׁשַה םֵּד"תֶא ביק :םכיִמְלש יִחְבזמ ןָהּל המור ּנתַּת
 הֹוֲח"תֶא יִּכ< :הָנָמְל ןיִמיַה קוש הָיִהִת ל ןֶרֲהַא ינְּבמ בָלָחַה"תֶאְו
 יַחְבּזִמ לֵאָרְׂשִייִנְּב תַאמ יִּתְחִקְל הָמּורְּתַה קושי תֶאְו הָתּונְּתַה
 ינְּב תֶאְמ םֶלועדקֶחָל וָנָבְלּו ןָהּכה ןיַחֶאְל םֶתֹא ןֵּתֶאָו םֶהיִמְלַש
 יִשָאְמ יִנְב תֶחׁשִמּו ןרָהַא תַתְׁשִמ תאו :לֵאָרְׂשִ
 םֶהָל תַתָל הָוהְי הָּוצ רָשָא :הָוהיִל ןֵהַכָל םֶתֹא ביִרְקַה םויָּב הוה
 תאְז .:םתרדל םלוע תֶקִת לארי יֵנְּב תַאַמ םֶתִא וחָשִמ םויֶּב
 :םיִמְלָשַה חבל םיִאּולַמְו םֵׁשֲאלְו תאטֲחלְו הָחֹנִמל הלל הָרּוּתַה

At TIT 

 לֵאָרְׂשִ יִנָּבתֶא ותֹוצ םֹויְּב יִניִס רַהְּב הָשמדתֶא הָוהְי הָוצ רשאי

 ₪ פי: :יִניִס רֵּבְדַמְב הוהיל םהיִנְּברקתֶא ביִרָקַהְל

 ותא נָ-תֶאו ןרַהָאזתֶא חַי :רֶמאָל הָׁשמלֶא הָוהְי בדי 8
 ינָש תֶאְו תאָטַחְה רַּפֹותָאְו הָחְׁשִּמַה ןֶמֵׁש תֶאְו םיִדְנְּבַה תַאְ
 לָהֶא חַתָּפדלֶא להקה הָרְעֲהלַּכ תֶאְוי :תֹוצַּמַה לס תֶאְו םיִליִאָה
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 146 ארקיו 8,4-4

 חַתַפלֶא הָּרעָה לַהְקִּתַו ותא הָנהְי הְוצ רשאָּכ השמ שעיו+ :דעומ

 הָנהְו הָוצְרָשַא רָבְּדַה הָז הָרֲעֲהילֲא הָשמ רָמִאּיַי :דעומ לֶהֶא
 :םִיַמּב םָתֹא ץֵֶחְריַו ויָנְּב"תֶאְו ןְרֲהַאדתַא השמ בָרְקיופ :תושעל
 ליעַמַה-תֶא ותא שבלי טָנְבָאָּב ותא רַנְחַּיַו תָנתְּכַה"תֶא ויָלֲע ןָתִיַוז
 :וּב ול דֹּפָאיַו דֹפַאָה בֵׁשֲהְּב ותא רֶנְחִיַו רָפֲאָהתֶא ויל ןתיו
 :םיִמָּתַהדתֶאְו םיִרּואָהדתֶא ןְשַֹהלָא | ןתיו ןְׁשֲחַהתֶא וילֲע םָׂשיוצ
 ויִנָּפ לּומְדְלֶא תַפֹנְצַּמַה-לע םֵׂשֹיו ושארזלע תַפַנְצַּמַהתֶא םֵׁשְו
 חקיניפ :הַׁשֹמתֶא הָוהְי הּוצ רֶׁשֲאּכ ׁשֶדְקַה רֶזְנ בֶהזַה ץיצ תֶא
 וָברָשַאלּכתֶאְ ָּכָשָמַהְתֶא חׁשֲמיוי הָמְׁשִמַה ןמָשתֶא ּהָשמ
 -תֶא חַשְמִיַו םיִמַעָּפ עבש חּבְזמַה-לע ונממ ןיוי: :'םתא שקי

 ןמָשמ קציני :םׁשְדקל ּנּכְתַאְו רֶיכה"תְֶו ויִּכְּכ"תַאְו חזה
 -תֶא השמ בֵרָקִיַויצ :ושּרקְל ותא חַשְמיִו ןֶרהא שאר לע הָחְׁשִּמַה
 - :7 תוָעָּבְגִמ םֶהָל שבחיו טנְבַא םֶתא רָנת תנָתּכ םָשָּבלִו ןרַהָא יִנְּב

 ןרהא ךמסיו תאָטַחַה רָּפ תֶא שניי :השמדתַא הָוהְי הֶוצ רשאּכ
 -תֶא השמ חקיו טָתְׁשייפ :תאַּמַהַה רּפ שארדלע םהיריתֶא ֹריָנָבּ
 חֵּבְזּמַהדתֶא אָטחִיַו ועָּבִצֲאּב ביִבָס חָּבְזִמַה תונרק-לע ןּתיֹו םֶּדַה

 חקיני6 :וילְע רפכְל הדק תּבזמַה סא קצָי םֶּדַהתֶאְו
 תיִלְּכַה יִּתָש-תֶאְו דָבָּכַה תַרָתֹי תֵאְו ברקה"לע רֶׁשֲא ְלֲחַה"לַּכתַא
 -תֶאְו ורעדתֶאְו רַּפַה-תֶאְול :הָחּבְזִמַה השמ רטְקי ןֵהֿפלֲח-תֶאְ
 -תֶא הָוהְי הּוצ רֶׁשֲאְּב הנחמל ץּוחמ שב ףרש ושְרַפתֶאְו ורָׂשְּב
 םָהיִדְיתֶא וינבּו ןרהא ּוכָמְסִיַו הָלעֶה לוא תֶא ברקו :השמ
 :ביִבְס חָּבְִמַה"לע םּדַההתֶא הָׁשֹמ קרזיו טֲחְׁשו ו :ליֵאָה ׁשאר-לע
 םיִחְתַּנַה-תֶאְו ׁשאֹרָה"תֶא ּהשמ רטקיו ויַחַתְגַל חַּתְנ ליאָהְתֶאְריַ
 השמ רַמְקי םִיַמּב ץֶחְר םִעְרְּכַהתֶאְו בֶרְּקַהתֶאְוי: :רֶדָּפַהדתֶאְו
 היהיל אוה הָשא יניר אּוָה הלע הָחְַּזַמַה ליאה" לָּכ"תֶא
 םיִאָלמַה ליִא יִנָשַה לאָה-תֶא בְרקיוי :הָׁשמ-תֶא הֹוהְי הוצ רש
 הָקיווטְהְׁש :לְיֲאָה שארדלע םָהיִדְידתֶא יָנָבּו ןרחא וכמו
 תיִנָמִיַה ודָי הב לע תיִנֲמְיַה ןַהאְרא ָךּונְּת- לע ןתינ ומְּדִמ הָשמ
 םֶּדֵהְומ הָשמ ןֵּתיַו ןרהא ינְּב-תֶא ברקו :תיִנְמִיַה ולר ןָהְּב" לע
 םֶלְנַר ןָהְּב לַעְו תיֵנָמיַה םֶדי ןַהָבְדלַעְו תיִנָמִיַה םֶנְזֶא ְּךּונְּתדלַ
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 בֶלָחַהדתֶא קיי :ביִבְס חָּבְזִמַה-לע םָּתַה-תֶא השמ קרו תיִנמיַה
 דַבָּכַה תַרְתֹי תֵאְו ֿגרקַה-לע רֶׁשֲא בְלֲחַה-לָּכ-תֶאְ הילֵאָה-יתֶאְו
 תוצָּמַה לַסִמוי5 :ןיֶמָיַה קוש תֶאָו ֵהְּבלֲח-תֶאְ תיִלְּכַה יִּתְׁש-תַאְו

 תַחֶא ןֶמָש םָחַל תלחְו תא הָצֹמ תלח חקל הֹוהְי ינָפלורְׁשַא
 לכַהתֶא ןִּתיַו :ןימיה קוש לַעְו םיִבָלֲחַה-לע םֶשִּיַו דָחֶא קיקרו
 קיי :הָוהְי יִנָּפְל הָפּונּת םַתא ףֵנַיו ויָנְב יִפּכ לעו ןרהֶא י יִפּכ לַע
 םֶה םיִאלִמ הלעֶה-לע הָחֵּבְזִּמַה רֵטקיו םֶהיֵּתַּכ לעַמ םָתֹא השמ
 ּוהפיִניַו הוָחָהתֶא ּהָשמ חָקיוגפ :הוהיל אה הש ַחחינ חיל
 ה רֶׁשאּכ הָנְמְל הָיָה הָשמְל םיִאְלמַ ליִאמ הָוהְי יִנָפל הָפּונְת

 -לע רֶׁשֲא ְדהְמּו הָמׁשִמַה ןמשמ הָשמ חקיו** :הָשמ"תַא הוה
 ותא ריָנְב יֵדְנְּבדלעֶו ונְּבילעֶו וידְנְּ"לע ןרַהָא-לע יו ּבזִמַה
 :לּתַא ויָנְב יִדְנְּבדתֶאְו וינְּבהתֶאו ויְָנְּביתָא ןרהָאתַא שדי
 לֵהֲא חַתּפ בָשּבַהתֶא ולָשּב וינַּב- לָאְו ןרהא-לֶא הָשמ רמי
 רֶׁשֲאּכ םיִאְלְמה לֶסְּב רֶׁשֲא םֶחְלַהתֶאְו ותא ּולָכאּת םֶשְו ילעומ
 שָאְּב םָחלַבּו רָשְּבַּב רֶתוּנַהְו = :ּוהָלְכאְי וינָבּו ןְרהָא רמאל יתיֹוצ
 תאלמ םוי דע םיִמָי תַעְבְש ּואַצַת אל דעומ לָהְא ח חַתָּפַמּוּג :ּופְרָשִּת
 םויּב הֶשַע רֶׁשֲאּכ :םֶכְדְיתֶא אלמי םיִמָי תַעְבָש יִּב םֶביִאְלִמ ימי
 ּובָשַּת דַעומ לתא חַתָפּו5 :םכילע רּפְַל .תשעל הָוהְי ה הָּנַה

 ּתּוָמְת אְָו הָוהְו תֶרָמׁשִמ-תֶא םּתְרמְׁשּו םיַמָי תעְבׁש הָללְו םַמ
 הָוהְי .הָּוצדרֶשַא םיִרָבְּדַהלְּכ תַא ויָנָבּו ןְרֵהַא שעיר :יתיִַצ ןֶכיִּכ
 ס  :הָׁשמרִיְּב

 :לֵאָרְׂשִי ינְקַזְלּוי ויָנְבִלּו ןרהאל השמ אָרָק יִניִמְׁשַה םִויַב יַהיֹוי 9
 םֶמיִמְּת הָלֹעְל לואְו תאָטַחְל רֶקְּבְַּב לָגַע ףל-חק ןרהַאדלֶא רַמאיו>
 -ריִעְׂש ּוחְ רמאל רָּבדִּת לֵאָרְׂשִי ינֿב-לֲאְו : :הוהְי יִנְפְל בֶבָקַהְו
 לִיַאָו רושו+ :הלעל םֶמיִמִּת הנשי ׂשֶבָכְו לגעו תאָמַחְל םיִּזַע
 הָוהְי םיַה יִּכ ןֶמָשב הָלּולְּב הָחנִמּו הוהְי נפל הל םיִמָלָשל
 דעומ לָהֶא יִנָּפלֶא השמ הְוצ רשא תא ּוחקיו5 םָכיֵלֲא הָאְרנ
 רַבּדַה הָז הָשמ רֶמאיַוֿפ :הוהְי יִנָּפְל ּוָדְמַעַיַ הָעָהלָּכ וברק
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 148 ארקיו = 19,3—9,7

 "לֶא הָשמ רֶמאיַוז :הָוהְי דֹוָבָּכ םֶכילַא אָרָיְו ושעת הָוהְי הָּוצְדרֶשַא
 הרעב רפכו ְּךתָלְע"תֶאְו ףְתאָטחדתֶא השעו חּבְזּפַהלֶא ברק ןרהא
 :הָוהְי הָגִצ רֶׁשֲאַּכ םֶדעַּב רפכְו םֶעָה ןְּבְרְקיתֶא השעו םַעָה דָעָבּו
 ְל"רְׁשַא תאָטַחַה לֶנָעְתֶא טָחְשיו תָבֶזִּפַהלֶא ןֶרַהַא ברק
 ילע ןָתִיַו םֶרּב וַעָּבְצִא לָּבְטיַו ויִלַא םָּדַה"תֶא ןֶרֶַא יִנָּב וברק
 "תֶאְו בֶלַחַה"תֶאְויפ :ַחּבְזִמַה דּוסְולֶא קצְו םָּדַהתֶאְו חּבְזּפַה תֹוָנְרק
 רֶׁשֲאּכ הָחּבְזִמַה ריִטְקַה תאַּטַחַהןמ דַבְּכַהְוִמ תֶרַתיִהדתֶאְו תיִלְּכַה
 ץּוֶסִמ ׁשֹאְּב ףֵרָׂש רועָהתֶאְו רָשָּבַה-תֶפְויי :הַׁשמ-תֶא הָוהְי הָוצ
 םֶּרַה"תֶא ליִלֶא ןר ןרהא יֵּנְּב ּואֵצֲמִיֹו הָלעַהדתֶא טַחָשיויל :הנֲחמל
 היַחְתְנל וילֲא ואיִצְמַה הלעָהתֶאְו 5 | :ביִבָס ֵּבְַמַה-לע והקרזיו
 םיִערּכַהתֶאְו בֶרְקַהתֶא ץֶחְרייי :חבְזִמַהְ לע רטקינ ׁשֹאָרָהתֶאְו
 ריִעָשתֶא חקיו םַעָה ןּבְרק תֶא ברקיו 5 :הָחַּבְזִמה הלעה"לע רטקיו
 -תֶא .בֶרָקיויפ :ןושארְכ ּוהֲאְטַחִיו ּוהַמָחְׁשִי םֶעָל רֶׁשֲא תאַּטַחַה
 הָנַמִמ ופכ אלמיו הֲחְנִּמַה-תֶא ברקיריז :טֵפְׁשמַּכ הׂשעיו הָלֹעָה
 -תֶאְו רּוׁשַה-תֶא טֲתְׁשיוי* :רֶקְבַה תלע דָבְלִמ חֵּבְזִמַה- לע רַמְקיַ
 ויָלֲא םֶּרַה"תֶא ןרהא יִנָּב ּואֵצֲמּיַו םעֶל רֶׁשֲא םיִמְלְׁשַה חַבַז ליאה
 לואָה ןַמּו רושַהְְִמ םיִבְלחַהתֶאְו 9 :ביִבָס ֵּבְַמַה-לע ּוהקרזיו
 םיִבְלֲחַה-תֶא "מישו :דבָּכַה תֶרָתיְו תיְלְכַהְו הָּסַכָמַהְו הֶילֲאָה

 קש תֵאְו תָּחָה תֶאְו*י :הָחּבזמה םיִבלֲחִה 'רטקיו תֹזחָה-לע
 :הׁשמיהּוצ רֶׁשֲאַּכ הָוהְי ינֶפְל הָפּונְּת ןְֶרַהֶא ףיגה ןימיה
 תאַּטַחַה תֶׂשֲעַמ דר םכְרְביַו םַעָהְְלֶא וָדָיתֶא ןֶרהא אשי
 ּואציו דעומ לֵהֲאלָא ןרהאו השמ אביו3 :םיִמָלְׁשַהְו הָלַעָהְ
 יִנָּפלַ שא אָצְתַו+ :םַעָהלָּבדלֶא הָוהְידדוְבְכ אָריו םַעָהדתֶא ּוכְרַבִיַו
 םַעָהָּ אריו םיִבָלחַהתֶאו הָלָה"תא חָּבַמַהְלַע לכאתו הוה
 :םהינּפ"לע ּולָּפִיַו וניו

 הב ני ותְּתְחַמ שיא אוהיו ב ןרהָאְַב קי 0
 אָל רֶׁשֲא הָרָז שא הָוהְי פל ּובירקיו תַרָטַק ָהיִלָע ּומישיו שא
 ינָּפל ּותָמִיו םָתֹוא לַכאָּתַו הָוהְי ִנְפִלִמ שא אֵצַּתַצ :םֶתִא הָּוצ
 רֹמאָלוהָוהְי רָבְּדררָשַא אּוה ןֹוהַא-לַא הָשמ רַמאיפ :הָוהְי
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10,4--20 LEVITICUS 19 

 ךֶבּכא םַעָהלָּכ יִנְּפלַעְו ׁשַדָקֶא יִברֶקּ
 ד לֵאיִּזְע יֵנְּב ןפַצְלֲא לֶאְו לאָשיִמלֶא הָשמ אָרְקיו :ןְרֲהַא םדיו
 -לֶא שֶרְקַהדיִנפ תֶאַמ םֶכיִחאתֶא ואש ּובְרְק םֶהלַא רָמאיו ןרהא
 רֶׁשֲאַ וש ץּוִחְמלֲא םֵתֹנָּתְבּב ָאְׂש ּוברקיופ :הנחמל ץּוחמ
 וינָּבורַמָתיִאְלּ רֶזָעְלֶאְלּ ןיהאדלא השמ רַמאיפ :הׁשמ רב
 הָרָעַהלָּ לעו ּותָמָת אלו ּומרפת-אל םֶביִדְגְבּו ו ּועְרפּת" לא םֶכיִשאַר
 :הוהְי ףרָׂש רֶׁשֲא הַּפְרְׂשַהתֶא ּוּכְבִי לֵאָרְׂשִי תיּבלָּכ םֶכיַחַאְ ףצקי
 הָוהְי תֶחְׁשִמ ןָמָשיִּכ ּותַמְַּּפ ּואְצְת "אל דעומ לָהא חַתָּפִמּו
 ס | :הָשמ רַבַדִּכ ּושעַיַו םכילע

 והָּתַאוְּתְׁשִּתלַא רָּכְׁשְו ןַײפ :רָמאָל ןְרֲהֲא-לַא | הָיהְי רֵּבַדיו

 :םָכיֵתְְֹל םָלֹע תק ּותָמָת אָלְוידעומ לֶהָא"לֶא כבת יב
 תֶרּוהְלּויי רְהָמַה ןיבו אָמָּטַה ןיכּו לחה ןיבּו שָדְקה ןיְּב ליִָבַהְי
 -דַיְב םֶהיִלַא הָוהְי רֶּבִּד רׁשֲא םיִקְחָהילָּכ תא לֶאְרְשְי נְּב-תֶא
 -לֶאְו רֶוְעְלֲא לֶאְו ןרהַאללֶא הָשמ רבני פ ּוהָשמ
 היהְי יִׁשֲאַמ תֶרָּתונַה הָחְנִּמַהתַא ּוחָק םיִרְתוָּנַה ייִנְּבורָמָתִיִא
 ּהָתֹא םּתְלַכַאוי :אוה םיִׁשָדַק ׁשֶדָק יִּכ חָּבְזִמַה לצַא תֹוצַמ ּולְכֲאָו
 :יִתיִוצ ןְכיִּכ הָוהְי יִשאְמ אוה ְךיֶנְּב"קָחְו קח יִּ שודק םוקְמְּב
 רוהָט םוקְמְּב ולא הָמּורְּתַה קושותֶאְו הָפּונְּתַה הֹוֲח תֶאְו

 יִמְלַש יֵחְבּזמ ּונּתִג ףינְּב"קֲחו ָהְקֶחְיִכ תא ְּךיַתֹנְבּו ךָינְבּו הָתַא
 םיִבָלֲחַה ישא לע הָפּנְּתַה הֶזחו הָמּורְּפַה קושי :לֶאָרְׂשִי יְּ
 םלּוע"קֶחְל תא ְּךיגְבְלּו ךל הָיָחְו הָנהָי יִֶפל הָפּונְּת ףיֶנָהָל ואיִבְ
 ׁשֶרְּד ׁשֶרָּד תאָטַחַה ריִעְׂשו תֶאְו :* :הָוהְי הנע רֶׁשֲאַּכ
 םָרֶתיּגַה ןֹרָהַא יְּב רָמָתיִא-לעֶ רָזְעְלָא-לע ףצקיו ףבש הָּנַהְו השמ
 ׁשֶדָק יִּכ שֶדְקַה םוקְמְּב תאָּטַחַה-תֶא םָּתְלַכַאדאְל עּודמיז :רֹמאָל
 םֶהיִלָע רַּפכְל הָדעַה ןֹנע-תֶא תאשל םֶכָל ןָתְנוּהֲתאָו אֹוָה םיִשְדְ
 לֹוכָא הָמיָנְ ׁשֶדְקַהלֶא ּהָמְּדתֶא אָבּוהזאל ןַהי :הָּוהְי נפל
 ןַה הָשמדלֶא ןֹוֲהא רָבדיניפ :יִתֹיוְצ רשאפ ׁשדקּב ּהָתֹא ְָכאָת
 יָת הָנאָרָקּתו הָוהְו יִנְפְל םֶתָלְע"תֶאְו םָתאָּטַח-תֶא ּוביִרְקַה םויה
 הָׁשֹמ עָמָשיַנ< :הָוהְי ןניִעְּב בָטיַה םויַה תאַָח יִּתְלבֲאְו הָגָאְּכ
 פ < זויָניִעְּב בטיינ
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 10 ארקיו 1 5

 -לֶא ּוְרָּבּד> :םָהלא רמאל ןְרֲהַא-לָאְו הָשמדלֶא הָוהי רּבדיַוי 1
 -לע רֶׁשֲא הָמָהְּבַהלּבִמ לכת רֶׁשֲא היחַה תאָז ראל לֵאָרְִׂי יֵנְּב
 הָרּג 'תלעמ תסְרּפ 'עַסש תעָסשו הָסְרּפ תֶסֶרְפמ לכ :ץֶרָאָה
 יִסְרֶפַמִמּו הָרְגַה ילעְמִמ ולכאת אלה הֶזתֶא ְךַא :ולכאת ּהָתֹא הָמֵהּבַּב
 אָמָט םיִרְפַמ ּונְניֵא ּהָסְרפּו אוה הג הָלֲעַמּב לֵמּגֿ"תֶא יהָסְרּפַה
 אַמָט סיִרפִי אל הָסְרפּו אּוה הָרְנ הָלעַמ"יִּכ ןפׁשַה-תֶאְו :םכְל אּוה
 הָסיִרְּפַה אל הָסְרפּו אֹוַה הרג תלעֶמי תֶבָנְרַאָה-תֶאְוֿפ :םֶכָל אּוה

 עס עְסשְו אה הָסְרּפ סיִָפַמיִכ ריִזֲחֿה"תֶאְ כָל אוָה האמ
 ולכאת אֵל םֶרָשְּבִמ :םֶכָל אּוה אָמָט רָנידאְל הָרְּג אּוַהְו הָסְרּפ
 ּולְכאּת הָזתֶאפ :םֵכָל םַה םיִאַמָט ּועְגִת אל םֶתְלְבְנְבּו
 םיִמיַּב  םִימַּב תֶׂשֲתְׂשִקְו ריַפנְס לה רֶׁשֲא לָּכ םִיָמּב רֶׁשֲא לָּכִמ
 ימי תֶׂשָקְשִקְו ריִפנְס ולְויֵא רֶׁשֲא לכוס :ולכאת םתא םיִלְחנבּו

 םֵה ץֵקע םִָמּב רָשא הָיִחַה שפג לָּכַמּו םימַה ץֶרָש לכמ םיִלְנבו
 ּוצְקְשִת םֶתָלְבִנ"תֶאְו ּולכאת אָל םֶרָשְּבִמ םָכָל ְֵּהָי ץֵקׁשְויי :םֶכָל
 םָכָל אּוה ץקש םִיַמּב תֶׂשֲקְׂשַקְו ריּפנְס ָֹלְויֵא רֶׁשֲא לָּכיי
 -תֶאְו רָשָּנַהתֶא םֶה ץֶקָש ּוְלְכָאי אָל ףועָקְךןמ וצקשת הָלֶאדתֶאְו
 דלָּכ תֶא 5 :ּהָניִמְל הָיַאָה-תֶאְו הָאְּנַהדתֶאְו + :הָיִגְְעֶה תא סרפה

 ץפנ"תָאָו ףחָׁשַהיתֶאְו סָמְחַּתַה"תֶאְו הָנֲעיַה תב תֶאְוי6 גימל בָרע
 תָמׁשְנַּתַה-תֶאְו 5 :ףּושְניַה-תֶאְ ְךֶהָשַהתֶאְ סוּכַהדתֶאְו 7 ּּוהְניִמְל
 -תֶאְו ּהָניִמְל הפְנֲאָהי הֶדיִסַחַה תַאְופ :םֶחְרֶהְתֶאְו תֶאָּקַה"תֶאְו
 ץקש עּבְרַאדלע ףלהה ףועָה ץֶרַׁש לכי :תלַמעֶה-תֶאְ תַפיִכּוּדַה
 עּבְרֶאלַע ףלהה ףועָה ץֶרָש לכִמ לְכאת הֶזדתֶא אי :םֶכָ אּוה
 הָלֲא-תֶאי :ץֶרֲאָהלַע 'ןֶהָּב רָּתְנְל וילנר לעַמְמ םִיִעְרְ יאָלירׁשֲא
 לגְרַחַה-תֶאְו ּוהְניִמְל םעְלְסַה-תֶאְו וניִמ הָּבְרַאָה"תֶא ולכאת םָהַמ
 םִיִלגְר עּברַא ולירְׁשא ףועָה ץרש לכל :ּוהָניִמְל בֵנָחָה-תֶאְו ּוהניִמְל

 אָמְטי םֶתְלְבנְּב עֶגּגַה"לְּכ ּואָמַטִּת הָלָאְלּו ס :םל אּוה ץקש

 בָרֲעָה"רע אָמְטְו נב סבי יםָתלְבּנִמ אָׂשנהִלָכְי רָעָה"
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11,26—46 LEVITICUS 151 

 תעסש הָנְניֵאו עסַשְו הָסְרּפ תַפְרפמ אוה רֶׁשֲא הָמֵהְּבַהדילכְל5
 ילכו :אָמַטִי 'ֲהְּב עֶגּגַהלְּכ םֶָל םַה םיִאָמְט הלעמ הָנְנִיִא הָרַגו
 -לָּב םֶכָל םַה םיִאַמַט עּבְרַא-לע תָכַלהַה היַחַה לָבְּב ויָפַכְדלַע ףלוה
 ויִדְנַּב סָּבַכִ םֶתְלְבְנ-תֶא אָשַנַהְו 5 :בֶרַעָהדדִע אָמְטִי םֵתלְבנְּב עגנה
 ץרשּב אָמַטַה כָל הזול ס :םכָל הָּמָה םיִאַמְט בֵרֲעָה"דַע אֵַמָמְו
 ַחָּכַהְו הָקְנֲאָהְו :והגימל בֵַהְו רָּבְכַעָהְו רֶלֲחַה ץֶרָאָה-לַע ץֶרשה
 ץֶרָשההלֶכָּב םֶכָל םיִאָמַטַה הָלֲאו :תַמְׁשְנַּתַהְו טָמֹחַהְו הֵאָטְלַהְו
 ֹויָלָע לפרש לכו :בְרעֶה-רע אָמְמִי םָתֹמְּב םָהְּב ַעְגִנַהדלָּ
 יל לָּ קש וא רועדוא דָנָב וא עול לָּמ אָמְטִי םתְמּבוָהִמ
 :רֶהָטְו בֶרָעָהִדדַע אַמַטְו אָבּוי םִיָמְּב םֶהְּב הָכאָלְמ הֵׂשֲעְיהרַׁשַא
 אָמְטִי ֹוכֹותְּב רָשא לכ וכותדלֶא םָהַמ לפידרָשַא שריל לכ
 םימ ויל אובִי רֶׁשֲא לָכָאְי רֶׁשֲא לֵכֲאָה- לָּכִמצ ּרְּבְׁשִת תאו

 לפוירָשַא לכ{:5 :אָמֶמי לִָלְכּב הָתׁשִי רש הקשו אָמְט
 ָהְי םיִאַמְטּו םָה םיִאַמְט ץֶּתַי םִָריֵכְו רָּנִת אָמָטְי ריִלְעוםֶתְלְבָנִמ
 :אָמְטי םָתָלְבנְּב עגנו רוָהָט הָיָה םומדהוקמ רובו ןנעמ אי :םָבָל
 יִכְו :אּוְה רוָהָט עֶר רשא עּוְרְז עַרְזלָּכ"לַע םֶתָלְבַּנִמ לפי יָכְוֹז
 יֵכְוּֿפ סם :םֶכָ אּוה אֵַמָט ויִלָע םֵתְְבנִמ לפָנְו ערזילע 5 םִיַמ"ַּתְ
 -דע אָמְטִי ּהָתְלְבנְּב עגנה הָלְכָאל םכל איֵה-רׁשֲא הָמַהְּבַהְִמ תומי
 אָשּגהְו בֶרֲעָה"דע .אָמְמְו וָנְּב כי הָתלְבנמ לְכאָהְופ ּוברֲָ
 ץרשה ץֶרׁשַהדלָכְוז :בֶרָעָהְ"דִע אָמָטְו יֹויָדְנְּב סָּבַכְי ּהָתְלָבְנ-תֶא
 ךלּוה ולֶכְו ןֹוחָנ-לע ךלוה a2 :לכֲאְי אֶל אּוה ץקש ץֶרֲאָה"לע
 אֶל ץְרָאָה-לַע ץרשה ץֶרׁשַהדלְכַל םיִלגר הָּבְרמיָּ ידע עַּבְרַאדלע
 ץֶרָשַהלֶכַּב םֶכיִתְשְפִנ-תֶא וצקשָּתלא :םַה ץֶקְׁשִיִּכ .םּולְכאַת
 םֶכיִהְלֶא ּהָוהְי יא יִּכ< :םָּב םַתַמְטנְו םֶהְּב ּואֵּמַטִת אָלְו ץרשה

 -תֶא ּואָמַטְת אָלְו יִנָא שחק יִּכ םיִׁשק םֶתיָהְו ָתְׁשּדקְתהְו
 הלעמה הוהְי ָנֲאְיּכיפ :ץֶרָאָה-לַע שמרה ץֶרָשהלְכְּב םֶכיֵתְׂשְפנ
 ׁשֹודָק יִכ םיִשדק םֶתיִיָהְו םיָהלאַל םָכָל תָיִהְל םִירצִמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא
 תֶׂשֲמֹרָה הּיַחַה שָפְג לכְו ףֹועָהְו הָמֵהְּבַה תות תאָז<é יָא
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 152 ארקיו 13,11—11,477

 ןיבּו אָמָּטַה ןיִּב ליִוְבַהְלז :ץֶרָאָה-לע תֶצְרשַה שָפָנילֶכְלּו םִָמַּ
 פ :לכָאת אל רֶׁשֲא הָיָה ןיבּו תָלְכֲאַּגַה הָּיַחַה ןיִבּו רֶהְטַה

 רמאל לֵאָרְׂשִי יגְּבלֶא רַבַּדי :רָמאָל הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רָּבדיַוי ל
 ּהָתֹוְּד תּדַנ יִמיִּכ םיִמָי תַעְבַׁש הָאְמֲמְו רֶבָז הדל עירו יִּכ הַׁשֲא
 תַׁשְלְׁש םוי םישלשו+ :ותְלְרע רַשְּב לומי יִניִמְשה םויַבּוצ :אָמְטִּת
 אֹֿבְת אָל שְקמַה לֶאְ עָגְתאְל שרק" לֵב הָרָהְַט יֵמְדְּב בֵׁשַּת םיִמָי
 ּהָתְּנִּכ םועָבְׁש הֶאְמַמְו דלַת הָבְקִניסִאְו :ּהָרָהַט יֵמָי תאלִמ-רֲע
 ּהרהט ימיו תאָלְמַבופ :הָרָהַט יֵַמְּד"לַע בָשַּת םיִמָי תָשָשְו םוי םיִׁשָׁשְו

 תאָמחְל ר"א הָנֹויְּו הלל ֹותנְׁשְּב שֶבָּב אית תל וא ןבל
 יִהיִלֲע רפְכְו ּהָוהְי יִנֶפְל ובירקהְ :ןהּכההלֶא דַעומ"לֶהֶא חַתַּפלֲא
 אלדםַאְול :הָבְקָּנַל "וא רֶכּזל תֶדָליַה תרות תאָז ָהיַמְּד רֶקַמִמ "הרהְטו
 הָלְֹל דָחֶא הָנֹוי יִנָּב יֵגְׁש וא םיִרְתיִּתֶש הָחְקלו הֵׂש יַד הָרֵי אַצַמְת
 פ  :הָרֵהָמְו ןֶהֹּכַה ָהיָלֲע רֶּפְכו תאָטַחְל דָחֲאְו

 הָיְְיּכ םֶָא* :רמאל ןרֲהאלָאְו הׁשֹמ"לֶא הָוהְי רדיו 3
 עגל ּוָרְׂשְּבירעְב הָיָהְו תֶרָהב וא תַחּפַסוִא תֶאָש ֹרְׂשְּב"רֹועְב
 הָאְרְוּ :םיִנָהְּפַה ויִנָּבִמ דַחאלֶא וא ןקפה ןְרֲהַא-לֶא אָבּוהְו תעַרַצ
 עַנָּגַה הֶאְרַמּ ןבל ּךַפַה עגֿבּב רַעָשְו רָשָּבַהרועְּב עגָּגה"תֶאוָהּכַה
 -םַאְו+ :ותא אָּמְטְו ןֶהּכַה ּוהֲאָרְו אּוָה תעֶרְצ עגנ ֹורָׂשְּב רֹועַמ קמע
 הָרעְׁשּו רֹועָהְוִמ ָהֶאְרַמיִא קמע ורָשְּב רֹועְּב אוה הָנְבְל תֶרֶהּב
 ןהכה "ּוהָאְרְ :םיִמָי תעש עַּגַהתֶא ןֶהּפה ריִגְסַהְ ןֵבָל ךּפָהאְל

 רׁעֶּב ענה השפל יייניעְּב דָמָע עגנה הָּגהְו עיִבָשַה םִיב
 יעיִבְשַה םִיַּב ותא ןהּכה הָאְרְו< :תיִנש םיִמָי תַעְבְש ןָהַֹה וריֵנְסַהְו
 ןהפה יִרָהְטו רועְּב ענָגַה הָׂשָפאָלְו ענָנַה הָחּכ הֵּגַהְו תיִנש
 תַחּפְסִּמַה הֵׂשְפִת הׂשָּפםִאְוו :רַהָטְו ויָנְנְּב סָּבַכְו אוה תַחּפְסִמ
 :ןהפַהדלֶא תיִנָש הָאְרְִו ִתְרַהְטְל ןָהֹּכַהלֶא ֹותֹאָרַה יֵרֲחַא רֹועְּב
 תֵעָרְצ ןָהֹּכַה ֹואְמִמְו רֹועְּב תַחַּפְסִּמַה הָתְשִּפ הֶּגַהְו ןַהּכַה הָאְרוי
 :ןהּכהדלֶא אָבּוהְו םִדֲאְּב הָיִהִתיִּכ תערֶצ ענפי  פ  :אוה
 תֶיְחָמּו ןֵבָכ רעש הָבְּפֲה איִהְו רֹועְּב הָנָבְל"תַאְׂש הֵּגַהְו ןַהּכַה האָר
 ןֶהֹּכַה ואְמִטְו ורָשְּב רועְּב אוה תַָנשונ תערְציי :תַאְׂשַּב יח רָשָּב
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 רועָּב תעַרְצַה תַרְפִּת ַתֹורָּפ-םָאְוצ :אּוה אָמָט יִּכ ּונְרָנְסִי אל

 הָאְרַמ"לָכְל ויִלְנרְדעְו ושארמ ענָגַה רּועדלְּכ תא תערֶצַה הָתָּסַכו
 רַהְטְו ורָשְּבלָּכתֶא תערְצַה הָתְסַכ הָּגַהְו ןהפה הֶאְרְויי :*ןהפה ןניע
 יֵח רָשְּב וְּב תֹוִאָרַה םּויִבּוי+ :אוה רוהְט ןֵבָל ףִּפַה וֶלָּכ עְנָגַהתֶא
 אָמֶט יחה רֶׁשְּבַה ֹוָאְּמִטְו יִחַה רׁשְּבַהתֶא ןקכה הָאָרְויי :אָמְסִי
 -לֶא אָבּו ןָבָלְל ךִּפהְנְו יֵחַה רָשְּבַה בּושָי יִכ ואי :אּוה תַעְרָצ אּוָה
 -תֶא ןקפה רַהַטְו ןֵבָלְל ענּנַה ְךּפְהִנ הֵּנַהְו ןהפה הֶאְְויז :ןהְה
 ןיִחָש ורעְבדוְב הָיָהְידיִּכ רָשְבְּופ  פ :אּוָה רוְהֶט ענָּגַה
 תַמָּדְמִדַא הנבל תֶרָהַב וא הנבל תֶאְש ןיִחְׁשַה םוקְמַּב הָיָהְויל :אָּפְרָנְו
 ּהָרֲעְׂשּו רֹועָהדְוַמ לפׁש ₪ הֲאְרַמ הֵנִהְו ןהפה הֶאְרְויי :ןֵהֹּכַה-לֶא הָאְרנְו
 וםָאְו*י הָחרְּפ ןיְִׁשִּב אֹוָה תעְכָצעֶג ןהכה יִאְּמִטְו ןבָל ְּךַפָה

 רעָהְדִמ .הָנגיִא הָלֶפְׁשו ןֶבָל רעש ּהָּבְיִא הּנַהְו ןהפה הָנָאְר
 רועְּב הָשֶּפִת הָשָּפיאְו<< :םיִמָי תַעְבׁש ןָהֹּכַה וריֵנְסַהְו הָהַכ איִהְו
 אָל תֶרָהַּבַה דָמָעִת ָהיִּתְחַּת-םִאְו“ :אוק ענג ֹוִתא ןהכה אמו
 רֶשָב ָא סם  +ןֵהּכַה ורָהָמְו אוָה ןֶהְׁשַה תֶבְרְצ הָתָׂשפ
 הָנָבְל תַרֲהּב הָיְכַּמַה תִיִחִמ הָתְיֲהְו ׁשֲא-תוְכמ ֹורעְב הָיָהְויִּכ
 ןבל רעש ַּפְהְנ הֵּנַהְו ןפכה ּהָתֹא הָאְרְו5 :הָנָבְל וא תָמָּדַמדא
 אֵּמַטְו הָחְרּפ הֶוְכּמַּב אֹוָה תעַרְצ רֹועָהְְוִמ קמע הָאְרַמּו תַרָהַּבַּב
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 תָרָתֹּבּב"ויַא הָגַהְו ןהכה הנַאְרְיּוםָאו*5 :אוָה תעַרְצ עגנ ןַהֹּכַה ותא

 תעְבש ןהפה וָריֵנְסַהְו הָהַכ אֹוָהו רּועה"ןמ הָּניא הפו ל רעש
 אַּמִטְו רועָּב הָׂשֹפְת הֵׂשַּפ-מִא יֵעיִבְׁשַה םִִיַּב ןֵהֹּכַה ּוהֲאְרְו :םיִמָי
 -אל תֶרּהַּבַה דמַעַת ָּהיֶּתְחִּתְדִאְו* :אוָה תַעְרַצ ענג ותא ןהבה
 תֶבְרַציִּכ ןהפה ּורָהְטְו אוָה הָנְכִמַה תֶאָש הָּתַכ אֹוָהְו רועְב הָתְשַפ

 שאר ענג וב הָיָהְייֵכ הָׁשֲא וא שיאו“ פ | :אוה הָנְכּמַה
 וָבּו רֹועָהְְִמ קמע ּוהָאְרִמ הֵּנַהְו עַנַֿגַה-תֶא ןהּפַה הֶאְרְויי :ןָקָוְב וא
 ןקּזה וא שאְרֶה תעַרְצ אּוה קֶתַג ןהפה ותא אַּמטְו קָּב בֵהְצ רעש

 -ןמ קמע ּוהֲאְרמ"ויִא הגו קֶתַּגַה עננת ןֵהֹּכַה הָאְרִייכְויי :אּוָה
 :םיִמָי תַעְבַש קַתָגַה עַגְנתֶא ןֵהֹּכַה ריִּגְסִחְו וָּב ןיא רֶחָש רַעָשְו רועָה
 -אלו קֶתַנַה הָׂשפ"אְל הָּגַהְו יִעיִבְשַה םויּב עַנָנַהדתֶא ןהפַה הֶאְרְו

 חלתה :רּועָהןמ קָמָע ןיא קָתַֿה הָאְרמּו בֶהֶצ רעש ב היֲ
(Dj?) | 17 cf 3 | 18 dl 6 4MSS Vers et 24 (ww om NQ) || 26 6זז >6  
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 :תיִנָש םיִמָי תעְבש קָתּגה"תֶא ןֵהֹּכַה ריִגְסהְו חָלִנְי אָל קָתָּגַה"תֶאְו
 רֹועְּב קֶתָּנַה הֵׂשָפ-אְל הָּגַהְו יִעיִבָשַה םוּּב קָתָּגַהְתֶא ןהֹּכַה הָאָרְוּצ
 :רֶהָטְו ויָדנְּב סָּבַכְו ןהּפַה ותא רהט רָעָהְְוִמ קַמָע ּונְניִא ּוהֲאְרַמּו
 הֵּנַהְו ןַהֹּכַה ּוהֲאָרְו 5 :ותְרָהַט יֵרֲחַא רוֲעְּב קֶתַנה הָשַּפִי הׂשֲפםֲאְופ
 -םָאְול :אוה אָמָט בֶהְצַה רעשל ןהפה רקבידאל ריעְּב קֶתּגַה הָשָּפ
 אּוה רֹוָהָט קָתָּגַה אַּפְרַנ וב חַמצ רַחָש רֶעְׂשְו קֶתַּגַה דַמַע ויָניִעְּב

 תרה םֵרָׂשְּב"רועְב הָיִהְייִּכ הָׁשֲאוָא ׁשיִאְוצ ס  :ןהכה רֲהַטְו

 תבל תוָהּכ תָרָהַּב םֶרשְּב"ריִעְב הגהְו ןהפה הארי :תָנְבל ֶרחּב
 ושאר טַרָמִי יִּכ שיִאְופ ס :אּוִה רֹוָהָט רֹועַּב חְרֶּפ אּוָה קַהַּב

 אה חְּבִג ושאר טְרָמִי ויִנָּפ תֵאְּפִמ םאְויי :אּוָה רֹוָהְט אּוָה חרק
 תַעְרַצ םדִמדַא ןְבָל ענג תַחַּבּנב וא תחרקב הָיְהִיהיִכְוצ :אּוָה רֹוָהַמ
 -תֶאְׂש הֵּנִהְו ןָהּכַה ותא הָאָרְוé וּתְחַּבִנְב וא וּתְחְרְקְּ אווה תַחֹרּפ
 רוע תַעָרְּצ הָאְרַמְּכ וְּתְַחַּבִנְב וא וּתְחרְקְּב תַמָּדְמַדַא הָנֶבְל עָגָגַה

 ושארְּ ןהבה ונאמטי אמט אּוָה אָמָט אּוָה ַעּורְצשיִא4 :רֶׂשָּב
 היהְי ושארו םיִמְרֶפ יהל ויִדְנְּב ענַנַה וָּבדרָשַא עורְצַהְופ :ֹועָנְב

 וב ענה רֶׁשֲא ייל :אָרְקְי אַמָטֹואַמָטְו המעי םַפְׂשלְַו עּורָפ
 ס :ובָשומ הָנְחַמל ץּוחמ בש דָדָּב אֹּוה אָמְט אָמְטי

 :םיִּתְשִּפ גב ₪ מ דָנְבְּב תֵעָרְצ ענב 2 ה דָנָּבַהְו

 דא השבי רָב וא ְבַב מ ב | הקר עה היְָ :רו
 הֶאְרְופ :ןהפההתֶא הֶאְרַהְו אּוָה תערְצ עג רֹוע"ילְּכ"ֶכְב וא בֶרֲעָב
 עגָבַה-תֶא הָאָרְוי :םיִמָי תַעְבַש עגָבַה"תֶא יריִגְסִהְו ענָגַה"תֶא ןָהֹּבַה
 רֹועְב וא בֶרֲעְבוֲא יֵתְׁשַבוִא ךֶגָּבַב ענָנַה הֵׂשָפִכ יֵעיֵבְׁשַה ב
 :אּוְה אָמְמ ענָגַה תַרֲאְמִמ תַעַרְצ הָבאָלְמִל רֵֹעָה הָׂשְעַיײרֶׁשֲא לָכָל
 םיִּתְׁשּפב וא רֵמֵצַּב בֶרָעֶהדתֶא ֹוֵאֹויָתְׁשַהתֶא וא דָנָּבַהתֶא ףרָׂשְו>
 אוָה תֵרֲאֹממ תעַרָצִיּכ עַגָגַה וב הָיָהִיײרְׁשַא רועָה יִלָכדלָּכ-תֶא וא
 וא דָנָּבַּב ענג הָשָפ"אְל הָּגַה ןהכה הֶאְרִי םאְו :רָשּת שָאָּב

 -רֶׁשֲא תַא ְְִּּו ןהכה וצו עיכב וא ברעב א יִתְׁשב
 סָּבַּכִה ויֵרֲחַא ןֵהּכַה הָאָרְופ :תיִנָש םיִמְי"תעְבַׁש יוָריִנְסֶהְו ענה ב
 אוה אָמְט הָשְּפאָל עגָגַהְו וניִע"תֶא עגה ּֿפָה"אְל הֵּנַה\ ענבַה"תֶא
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 הֶאְר םאְו< וְתְחַּבנְב וא וּתְחְרְקְּב אוה תֶתחְּפ ּונָפְרָשִּת שָאְּב
 וא רנָּבַהןמ ותא עֶרָקְו ותא סֶּבַּכָה יִרֲחַא עַנָּגַה הָחַּכ ּהּנַהְו ןהפה
 "וא דָגּבּב דוע הֵאָרִּת"םָאְופל :בֶרָעָהְְִמ וא יִתָשַה ₪ וא רֹועָהְדְןַמ

 תֶא ּונָּפְרָשִּת ׁשֵאָּב אוָה תַחַרֹפ רועדיִלְּכד לָכְב וא בֶרַעָבדוא יִתְׁשַב
 רֶׁשֲא רֹעֶה" לכ-וא ברעֶהדוֲא יִתָשָה וא דָנָּבַהְו :עַנגה וָּבדרֶַשִא

 תערָצ-עַנָג תרות תאז :רֶהְטְו תיִנָש סְּבְכְו ענָגַה םָהֵמ רֶסְו םֵּבכְת
 רוָעיִלְּכדלְּכ וָא בֶרַעָה וא יִתְׁשַה וא םיִּתְשַּפַה וא ורָמָצַה דֶנְ
 פ | ּואְמַטְל וֶא וִרָהְטְל

 עֶרֹצמַה תַרֹוּת ּהָיְהִּת תאָז> :רָמאָל הָשמדלֶא הָזהְי רבי 4
 הָאָרְו הנחמל חמא ןֵהֹּכַה הָצְנְוג :ןהכהדלֶא אבּוהו ותרהְט םִויְּב
 הקלו ןהכה הָוצְו+ :ַעּוְרָּבַה-ְִמ תַעָרְּצַהדענְנ אָּפְרִנ הָּנִהְו ןהכה

 :בֶנֶאְו תעלות יִנָשּו זֶרֶא ץֶַעְו תורהט תויח םיִרֵפְצִיּתְׁש רַהֵטַמַל
 :םייח םִיִמד -לע ׂשֶרֲחיִלּכ" לֶא תֶחֶאֲה ריִּפִצַה-תֶא טחשו ןֿהֹּכַה הוו
 תַעְלּותַה יִנָשדתֶאְו זִרָאָה ץעדתַאו ּהָתא חַק הָּיַחַה רּפצַהדתֶאפ
 לע הָטְחֶשַה רֵּפְצַה םַדָּב הּיַחַה רֶּפִצַהי תֶאְו םֶתוא לבו בֹזַאָה"תַאְו
 ורָּהַטְו םיִמעּפ עַבָש תַעַרָּצַהְ"ְוִמ רהטִמה לע הֶּזַהְול :םייחה םִיַמַה

 ויִדְנְּבתֶא רָהַטַמַה םָּבַכו :הָדְׂשַה יִנּפד לע היַחה רַפְצַה-תֶא הלֶשו

 הָנֲחמִילֶא אוי רַחאְו רָהְטְו םֿפּב ץַחְרְו ּרָעָשילָּכתֶא חלנו
 -תֶא חַלִנְי יִעיִבָשַה םויב הָיָהְנַפ :םיִמָי תַעְבָש ִלָהָאְל ץּוקִמ ביו
 חָלִגְ וִרְעָשלְּכתֶאְו ויָניֵע תָבַּג תַאְוֹונָקְז"ִתֶאְו ושארדתא ורָעָשלָּ
 םָאַּוופ  ורַהָטְו םִיַמּב ָרְׂשְּבתֶא ץֶחְרָו ויִדְנְּב-תֶא םָּבכְו
 הָמיִמְּת ּהָתָנְׁש"תַּב תֶחַא הָשְבַכְו יְמיִמְּת םיִׂשָבְכ"יִגְׁש חַקי יֵנימׁשַה
 דיִמֲעָהְויי :ןָמָׁש דָחֶא גלו ןמָשב הָללְּב הָחְנִמ תֶלָס םיִנרֶשָע הָשלָשּו
 לָהֶא חַתָפ הָוהְי יִגָפְל םֶמאְו רָהַטִמַה ׁשיִאָה תֶא רַהַטְמַה ןֶהּפה
 גָל"תֶאְו םָשְֶל ותא ביִרָקַהְו דָחֶאָה ׂשֶבָּכַה"תֶא ןהּפה חַקֶלויי :דעומ
 םוקֶמּב ׂשֶבָכַה-תֶא יטחָשְו יי :הָוהְי יִנְּפל הָפּונְּת םַתא ףיגַהְו ןֶמָשה
 תאָטַחַכ יִּכ שָדְקַה םוקְמְּב הָלעהתֶאְו תאָטַחַהתֶא יטֲתְׁשִי רֶׁשֲא
 םֶשָאָה םהמ ]הכה חָקְלְויצ :אּוָה םיִׁשָרְק ׁשֶדָק ןהכל אּוה 'םֶשָאָה
 תיִנָמְיַה ודי ןהָּ-לעְו תיִנְמְוה רֶהַטִמַה ןֶזָא ךְנָּתִלַע ןַהַֹֿה ןַתָנְו
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 קפה ףּכ"לֲע קצְיְו ןמָשה גלַמ ןקפה חָקָלְו 5 :תיִנָמִַה לג ןָהְּבדלַעְ
 ילע רֶׁשֲא ןֶמשהְןמ תיִנָמיַה יִעְּבְצֶאתֶא ןהפה לָבֶָטְו 5 :תיִלאָמָשַה
 :הָוהְי יִנְּפִל םיִמָעְּפ עבָש יִעְבְצָמְּב ןְמׁשַהןמ הָּוהְו תיִלאָמְשַה וּפּכ
 רֵהַטּמַה ןֶזָא ךּונְתלע ןהכה ןֵּתַי ופּכ-לַע רשא ןָמָשַה רֶתיַמּוי
 :םָׁשָאָה םָ לע תיִנֲמְיַה וָלְנַר ןֶהְּבלַעְו תיִנָמִיַה ודי ןֵהָּבי לַעְו תיִנָמיַה
 רֶפְכְו רֶהַטַמַה שאר"לע תי ןַהֹּכַה ףּכד לע רֶׁשֲא ֹמָׁשּב רֵתֹנַהְו
 -לע רֿפְכְו תאַטַחַה-תֶא ֹןַהֹּכַה הֵׂשֲעְופ :הָוהְי יגָפל ןֵהֹּכַה ויל
 -תֶא ןקכה הָלֲעָהְוי :הָלעָהתֶא טֲחְׁשִי רַחַאְו ֹוָתָאָמַטִמ רהַטְּמַה
 -םֵאְויי ס ורַהֵמְוןָהֹּכַה ויל רָּפְכְו הָחָּבְזִּמַה הָחְנַּמַה-תֶאְו .הָלעֲה
 רַּפְַל הָפּונְתְל םָשֶא דָחֶא שָבְּ הקל תנׂשַמ די ןיִאְו אוה 2
 םירת יִתָשְּר>- ןָמָׁש גלו הָחָנִמְל ןמָשּב לּולְּב דָחֶא תל ןירָשעו וילע
 :הלע ידַחֶאהְ תאַּטַח "דחֶא הָיַהְו ודי גישת רֶׁשֲא הנוי יִנְּב יִנָש וָא
 דעומהלָהֶא חַתַּפ לא ןהּכַהלֶא ּוָתְרַהְטל יִניִמָשַה םויָּב םָתֹא איִבָהְו
 ףינַהו ןמשה גְל"תֶאְו םשָּאַה שָבּבתֶא ןהכה הקלו :הָוהְי ינפל
 חקלו םָשֶאָה שָבְּבתֶא ₪ַחָשְו5 :הָוהְי יִנָפל הָפּונִּ ןהכה םתֹא

 ןְָבילעו תיִנְמיַה רהט ּדנְת"לע ןֵתנְו םׁשָאָה םמ ןֵהֹכַ
 ףֵּכ"לַע ןקכה קי ןֶמשהןמּו :תיִנָמְיַ ולָנַר ןָהְּב-לַעְו תיִנָמִיה ודי
 רֶׁשֲא ןֶמָשהְהְוִמ תיֹנָמיַה ֹועָּבְצֶאַּב ןהבה הֶזַהוהד :תיִלאָמְׂשַה ןָהֹּכַה

 \ןָמָשה"ןמ ןפכה נרי :הָוהְייגְפַל םִמָעְפ עבָש תיִלאָמְשַה פל
 תיִנָמְיַה ּודָי ןֶהָּב"לַעֶו תיִגָמְיִה רהטמה ןֶזֲא ְּּונְת"לַע ופּכ-לע רֶׁשֲא
 ןָמָׁשַהְןמ רֶתֹּנַהְופ םָׁשֲאָה םָּד םוקְמדלע תיִגמִיה .ָלְגר ןֶהְּב"לַעו
 :היהְי יֵנְפִל ויִלָע רֶפכְל רקטִמַה ׁשאָר"לַע ןָּתִי ןהכה ףּכילע רֶׁשֲא
 :ודָי גיִׂשַּת רֶׁשֲאַמ הניה במ וא םיִרּתַהִמ רָחָאָה"תֶא הָׂשָעְ
 ילע הָנֹע רָחֶאָה-תֶאְו תאָּמַח דָחָאָה-תֶא רי גיִשַתירֶׁשֲא תאי
 וָּבדרָשַא תרות תאז* :הָוהְי יִנפְל רֶהַטִמַה לע ןהכה רַּפַכְו הָחְנּמַה

 פ | ותְרַהָמְּב דָי גישַתִראְל רשא תַעָרְצ עגג
 ץֶרָאְלֶא ואבת יִּב+ :רֹמאָל ןרהַאלֶאְו השמדלֶא הֶוהְי רבי

 ץֶרֶא תיֵבְּב תַעַרצ עַגָנ יִּתַתָנְו הֶּנִחַאל םֶכְל ןתנ ינא רשא ןענּכ
 יל הֶאְרִג עננְּ רָמאל הל דיִּגַהְו תִיַּבַה ול-רָשא ג אָבּו5 :םָכְתּנֲחַא
 -תֶא .תוארל ןהפה אָבִי םֶרָפְּב תִיּבַהדתֶא ּונַפּו ןהכה הוו :תִיְּבַּב

 17 6507 + םוקִמ 6% 28) | 22 * 6 דָחֶאָה | ל ₪ דָחֶאְו | 24 >1115 0.6681 |
 שי-ישי א
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 -תֶא תֹוָארַל ןֶהֹּכַה אָבִי ןּכ רֵחַאְו תיָּבַּב רֶׁשֲא-לָּכ אַמְטְי אָלְו עננַה
 תרּורעקְׁש תִיּבַה תָריִקִּב ענָנַה הֵּנִהְו ענֿנַה-תֶא הֶאְרְול :תיִּבַה
 -ןמ ןהפה אָצְְו :ריקַהְִמ לָּפָש ןָהיִאְרמּו תֶמַדְמַַא וא תקרָקרי
 בָׁשְופ :םיִמָי תַעְבַש תִיַָּבַהתֶא רייִגְסַהְו תִיָּבַה חַתָּפלֲא תיַּבַה
 הצו :תִיָּבַה תֶריְקְּב עגַגַה הָשָּפ הִָּהְו הֶאְרְו יִעיֵבְׁשַה םויּב ןֶהֹּכַה
 -לֶא ןֶהְתֶא ּוכיִלשַהְ ענּגַה ןַהְּב רֶׁשֲא םיִנָבֲאָהתַא ּוצְּלַחְו ןַהֹּכַה

 ביִבְס תיָבמ 'עצקי תִבַה"תֶאְויי :אַמַט םּוקְמלֶא ריעָל ץּוחִ
 :אָמָט םֹוקָמ-לֲא ריִעָל ץּוחַמלֶא 'וצקה רֶׁשֲא רַפַעְהתֶא ּוכּפָשְו
 חקי רתא רפַעְו םיִנְבֲאָה תחָתִדלֶא ּואיִבָהְו תורחא םיִנָבַ ּףחקלו

 -תֶא ץלח ירָחַא תיבּב חַרֶפּו ענָנַה בּושְוְיְ < :תיבַהתֶא חמו
 ןהכַה אָבּוצ :ַחּוָטַה ירחאו תִיַּבַה-תֶא 'תוצְקה יִרָחֶאְו םיִנָבַאַה
 אָט תָּבַּב אוק תֶרֵאָמִמ תַעַרְצ תִיָּבִּב עְגֶגַה הֵׂשְּפ הֵּנַהְו הָאְרְ
 תִיָּבַה רָפְע"לְּכ תֶאְו ויִצַעְתֶאְו ֹויָנְבֲא-תֶא תִיַּבַה-תֶא ץֶתָנְופ :אּוה
 יָמְלְּכ תיַּבַה"לֶא אָּבַהְו < :אָמָט םֹוָקָמ"לֲא ריִעָל ץוחַמלֶא איִצּוהְו
 וְָנְּביתֶא םָּבִכְי תִיּבַּב בבֹׂשַהְוצ :בָרָעָה-דע אָמְמו ותא רנְסַה
 הָּגַהְו הֶאָרְו ןֵהֹּכַה אֹבְי אבדםַאְו + יויָדְגְּבתֶא סָּבַכְי תיַּבּב לָכאָהְו
 -תֶא ןַהֹּכַה רַהְמְו תִיָּבַהתֶא ַחֵטַה יֵרֲחַא תִיַּבַּב ענָנַה הֵׂשָפאְל
 ץַעְו םיִרָּפִצ יִּתְׁש תִיַּבַה"תֶא אָטַחְל ּחָקְכְופ :עַנָנַה אָּפְרִנ יִּכ תִיָּבַה

Wes 

 ׂשְרֲחיִלְכ ילֶא תַחֶאָה רַפְצַה-תֶא טחשו 5 באו תעלות ינָשּ זָרָא
 יִנְׁשו תֶאְו בֹוַאָה"תֶאְו* ורָאָה- ץעזתֶא ח חָקָלְו :םייח םומדלע
 הָמּוחַשַה רַפַּצַה םֵדְּב 'םֶּתִא לבטו היחה רֵּפִצַה תֶאְו יתַעלּוּתַה

 תִַבַהי"תֶא אַּמַתְו* :םיִמְעפ עבש תִַּבַה"לֶא הֶּנַהְו םיִיִחַה םמב
 יִנָשְבּו בֹזַאָבּו זָרֲאָה ץעֶבּו היחה רּפַצבּו םייחה םִיַמַבּו רוּפִצַה םַדָּב
 הרשה יִנָּפלֶא ריעל ץּוחְמלֶא הָיַחַה רֶּפִצַהתֶא חַלָשְו :תַעְלּותַה
 תר עגיל הָרּוּתַה תא ס רֵהָמְו תִיָּבַה-לע רַּפַכְ

 פ/ :תעְרְצַה .תָרות תאְז רה וי אָמַטַה וב
 יִנְּב-לֶא ורּבּדי :רֹמאל האלו השמ-לֶא הוהְי רּבדוי 15 |
 אַמָט בוז ורָשְּבִמ לב הָיָהְי יִּכ שיא שיא םהְלא יםּתְרְמאו לֶאְרְשִי

36 an. "יֵרֲחַאְ ] גז 5% | blc Ko ּועְצְקַה | 42 1p 83 phn cE | 

  | BF cers (cf 4r) SPT | 44 cf 1351: | 45 ° lc 58ג יִרֲחַא 43°
plur; cf 4 | 49 cf 4 | 51 * 6 |(ותא) אָהתֶאְו 'ּתַח יִנש תֵאְו | * 87(6) ּהָתֹא' = 
56 sic 8 | 57 8MSS 65 לו | Cp 15, 2 ° 6 sing | * 6(0?) בז 
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 םיִּתְחָהרֹוֵא ובוז-תֶא ֹורָׂשְּב רֶר ֹוָבֹזְּב ֹוִתָאָמט הָיְהְּת תאָוְופ :אּוְה
 בזה וע בָּכְשְי רֶׁשֲא בּכְׁשִּמַה- "ל :אוָה וָתאְמַט יובוזמ ֹורָׂשְּב
 ובֵּכְׁשַמַּב עני רֶׁשֲא ׁשיִאופ :אמטי וילע בשִי-רָשַא יִלָּבַה-לכְ אָמְטי

 -רֶׁשֲא יִלָכַהְ-לע בשיהו + :בֶרָעָהדדע אָמָמְו מב ץחְו וְָנְּב בכ
 עֶגּנַהְוי :בֶרֲעָה"דַע אָמֶטְו םִיִמּב ץֵחְרְו ויָדנְּב סְּבַכְי בזה ויִלָע בשי
 קָיזיִכְו :בֶרָעָהִדִע אָמֶטְו םִיִמּב ץחְרְו ויָדְנְּב סָּבַכְי בזה רָשְבִּב
 -לָכְופ ּ:בֶרָעָהִדדַע אָמָטְו םִיַמּב ץֶחְרו ודב סּבְכְו רוָהַטַּב בזַה
 הָיְהִי רֶׁשֲא בב עגנה" לכ ו :אָמטי בּזַה וילע בָּכְרִי רֶׁשֲא בָּכְרִמַה

 םִיַמּב ץֶחְרו ויְָנִּב סְּגַכְי םֶתוא אוגה בֶרָעָהְדדִע אָמְטְ ויָּתְחַת
 םיִמָּב ףטש"אל "ודי בָּזַה יע רֶׁשֲא לכי :בֶרָעָה-רֲע אָמטו

 זה רוקו ים משי ץעילּכ לכ רש בה ובני
 ָרׂשְּב ץֶחְרו ּויְָנִּב סָּבַכְו ֹוָתָרָהֲמְל םיִמָי תַעְבש ול רַפָסְו ובוזמ
 יִנָש וא םירת יֵּתְׁש ולדחקי יִניִמָשַה םיַבּו+ ּ:רהֶטְו םייח םִָמְּב
 :ןֵהֹּכַה-לֶא םֶנְתְנּו דעומ לָהֶא חַתָּפ-לֶא הוהְי יגפִלואָבּו הָנװ יְִּ
 ןהפה ויִלָע רָּפִכְו הָלֹע דַחֶאְהְו תאַּטַח דָחֶא ןַהֹּכַה םֶתֶא הָשָעְו 5
 עֶרָזיתבְכְׁש ּנָמִמ אָצְתַדיִכ שיָאְו 6 ס :ֹובּוּזִמ הוהְי יגָפְל
 רֹוע-לָכְו ךגּב-לכְו ל :בְרֲעָה"דע אַמָטְו רְׂשּב-לְכ-תֶא םִיַמּב ץַחְרְו
 הָשַאְויפ :בְרֲעָה-דֲע אֵמָטְו םִיַמַּב סֵּבְכְו עַרֶזתַבְכש ויִלָע הָיהְדִרָשַא
 -דע ּואְמְטְו םִיַמב ּוצֲחָרְו ערזזתבְכְׁש התא ׁשיִא רֵּכְׁשְי רֶׁשֲא
 הָרָשְבְּב הבז הָיִהְי םד הָבָז הָיָהְתַדיִּ הָׁשֲאְוופ 5: -וֲהעַה

 לכי :בֶרֲָה-דע אָמְִי ּהָּב עגנהדלֶכו הדב הָיהֶת םימָי תעְבש
 :אָמְטִי .ויִלָע בֵׁשֲּתירׁשַא לָכְו אָמְטִי הָתְדְּב וָלְע בֵכְׁשִּת רֶׁשֲא
 :בֶרֲעָהדע אָמְטְו םִיַמַּב ץֶחְרְו ויָדָנְּב בכי ּהָבָּכְׁשַמְּב עֶגֹגַה"לָכְוי
 םִיַמַּב ץֵחָרְו ויָדָנְּב סָּבַכְי ויָלֲע בָשָּתִד רֶׁשֲא לכלב ענַּה-לֶכְו=>
 אוהְ"רָשַא יִלְַּהלַע וא אוה בָכׁשִמַה- לע םָאְו :בְרֲעָה-דַע אַמטְו

 שיא בּפָשְו בכָׁש םאְו=י בָרֲעָהדֲע אָמְְו ָביעְננּב וֵלֲע"תָבְׁשי
 -רֶׁשֲא בָּכְׁשִמַהלְכְו םיִמָי תַעְבְׁש אֵַמָטְו ויָלֵע ּהָתְּדַנ "יָהְתּו התא
 םיִמְי ּהָמָּד בוז .בּוזידיּכ הָשֶאְו5 ס :אמטי וילֲ בָּבְשי
 3 6 + ּובֹוזִמ ורָשְּב םיִּתְחָה וא ורָשְּב בֹודימלָּכ אּוה אַמָמ | 46 3 לכו |
 8 DY (ut 5 etc); id 11 | ז 2 4MSS as ור; 1 48 | ל 6 8 | 12 ** 5
 64 יִלְכּו | * 6+רַהָטְו | 14 638 םָאיִבָהְו? | 15 >.6 דחאו | 18 1 c 63הָּתַא
 id 24 (cf 33) | 10 594155 2.6061 (et 607155) "לָּכ | 24 * 618 |? א הָיִהְתְו
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 ּהָּתִאְמְט בוז יִמְודלְּכ ּהָתְּדנ-לע בּוְזְתִדיִכ וא ּהָתָּדגדתע אלֶּב םיֿבַר
 וילע בֵכְׁשִּת רֶׁשֲא בבְׁשְמַה*לכ>פ :אוָה הֶאַמְט הָיְהִּת ּהָתְדג יִמיִּ
 וע בֵׁשְּת רֶׁשֲא ְּכַה-לָכו הל" הָיְהִי ּהָתְּדַנ בֵּכְׁשִמְּכ ּהָבוז יִמְלָּ

 יָנְב סָבַכְו אָמָמִי 'םּב עְגוגהילכְר :הָתְּדִג תֶאְמְטְכ הָיָהְי אָמְט
 ּהָּל הָרֶפְסְו ּהָבוזִמ הָרָהָמְםִאְו5 :בֶרָעָהדדַע אָמָטְו םִיַמַּב ץַתְרְו
 םירת יִּתָש ּהָלדחְקִת יִּגיִמְשַה םיַבּופ :רֶהְמִּת רֵחַאְו םיִמָי תַעְבָש
 :רעומ לָהֶא חַתַּפ-לֶא ןַהּכַהדלֶא םֶתוא הֵאיִבַהְו הנוי ַנָּב ינָש וא
 היִלָע רַפָכְו הלע דָחֶאָהתֶאְו תאָטַח דָחֶאָהְתֶא ןהכה הֵׂשָעְופ
 לֵארְׂשִונְּב-תַא םָּתרּנִהְוצי :הָתֶאְמְמ בוּזִמ הָוהְי יִנְפִל ןַהֹּכַה
 :םֶכֹותְּב רֵׁשֲא יִנָכְׁשִמ"תֶא םָאַּמִטְּב םֶתְאְמְטְּב גתַמָי אֶל םֶתֶאְמְטִמ

 -הֶאְמְמְ ערֶז-תַבְכַש ּונָמַמ אָצִת רֶׁשֲאַו בָּזַה תָרות תא ל

 רשֲא שיִאְלּו הָבְְגלְו רול ובח"תֶא בנו הדב הָוְהְוי הב
 פ | :הֶאַמְטְ"םִע בָּבְשי

 םֶתְבְרְקִּב ןרהַא יִנָּב יִנָש תומ יִרָחַא הָשמ-לֶא הָוהְי רֵּבדני 16
 ףיחא ןְרֲהָא-לָא בד השמד לֶא הָוהְי רָמאיַנ* :ּותָמיַ הָוהְיִדיִנַפְל
 רֶׁשֲא תַרַּֿכַה יֵנָּפ-לֶא תֶכְרַפל תיֵּבִמ שֶָדְקַהְלֶא תע" -לָבָב אָבְילַאו
 ןח אבי תאָזְּבּ :תֶרפַּכַה .לַע הֵאָרַא ןנָעַּב יב תּומָי אָלְ ורָאָה-לע
 שרק רַּב"תְנְתכי :הלעל ליאו תאטחל רֵקְבְּב רֵּפְּב שָדְקַה לא
 דַּב תָפָנְצִמְבּו רֹּנִחַי דָּב טְגְבַאְבּ ּורָשְּבלַע יִהְי דָבִדיִסְנֶכִמּו שבלי

 הע תַאַמּו :םׁשָבְלּ רְשְב"'תֶא םיִמּב ץֶחְרְו םַה שרייב ףֶנָצו
 :הָלֹעְל דָחֶא ליאו תאָּמַחְל םיִּנַע יֵריֵעׂש-יִנְׁש חקי לֵאָרְׂשִי יִנְּב
 :ֹוְתיְּב דַעְבּו ֹוָדֲעַּב רֶּפְכו ולד רֶׁשֲא תאַטַחַה רַּפ"תֶא ןרֲהַא ביִרְקַהְו
 לֵהֲא חַתַּפ הָוהְי ינפל םָתֹא דיֵמֲעָהְו םֶריעְׂשַה ינְׁש-תֶא חָקָלְול
 הוהיל דחֶא לוג תֹולְר םֶריִעְׂשַה יִנָש לע ן ןרהַא ןתְנְו* :דעומ
 ויל הָלֶע רֶׁשֲא ריעְׂשַה-תֶא ןרַהַא ביֵרָקֲהְופ :לזאזעל דַחֶא לרוגְ
 רוגה וילע הָלְע ׁשֲא ריַעְׂשַהְוו :תאָטַח והֵׂשֲעְו הוהיל לֶרוגַה
 לזאזעל ותא לשל ויל רּפכְלי הָוהְי יִנְפְל יח-דמעי לאזעל
 רַּפַכְו ולח רֶׁשֲא תאַּטַחַה רַּפדתֶא ןֹרָהַא בירקהויי :הָרָּבְרַּמַה
 -אלמ חקְלו :5 :וֶלדרָשַא תאַטַחַה רַפתֶא טְחְׁשְו ותיּב דַעְבּו ודע
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 תֶרֹטְק ויָנְפָח אָלְמּו הָוהְי ינְפִלִמ חְּבְזִמַה לעמ שא-ילחג הָּתְחַּמַה
 ׁשֶאָה"לע תֶרׂטְקַה-תֶא ןֵתָנְויג :תָכְרְּפַל תיֵּבִמ איִבַהְו הק םיִמס
 אָלְו תּוִרֲעָה-לַע רֶׁשֲא תֶרִָּּכַה-תֶא תֶרֹטָקַה ןְגעהָּפַכְו הָוהְי ןגָפל
 הָמְדְק. תָרְַּּכַה יגְפילע ָעְבְצְמְב הָגַהְו רֶפַה םֵּדִמ ּהֶקְלְויצ :תּוָמָי

 "תֶא טִמָשְוי :וְעָּבְצֲאְב םָּדַהְְוִמ םיִמָעְּפ"עַבַׁש הני תֶרּפַּכַה יִנפַלְו
 הֶׂשֲעְו תֶכְרַּפַל תיֵּבִמ-לֶא ומְּדתֶא איִבַהְו םַעָל רֶׁשֲא תאַּטֲחַה ריֵעְׂש
 ינפלו תֶרפּבַהלַע ותא הֶּזַהְו רָּתַה םֶרְל הֶׂשע רׁשֲאַּכ ומָּדתֶא
 "לכל םֶהיֵעְׁשְפַמּו לֶאְרְשי נב תאָמטִמ שפה לע רּפְכְו 5 :תֶרַּּכַה
 "לכו :םָתאָמַט ְךֹוִתְּב םָּתִא ןכשה דעומ לָהָאְל השי ןֵכְו םתאטח
 רַפכְו ותאַצ-רע ׁשֶדקִּב רּפכְל ואְבְּב דעומ לֵהֲאְּב הָיָהיאל םֶדֶא
 רֶׁשֲא חּבזִמַהלָא אָצְי 8 :לאְרְשי להקילָּב דַעַבּו ותיִּב דעֶבּו לדעב
 -לע ןֵתְנְו ריִעָשַה םֶּדַמּו ָּפַה םּדִמ חקָלו ויל רַפְכְו הוהְי-ינפל
 םיִמָעָּפ עבׁש ֹועְּבְצאְּב םָּדַהְְִמ ויל הֶּזַהְו 9 :ביִבָס ַתַּבְזִּמַה תֹונְרק
 -תֶאְו שְֶקַהדתֶא רַּפַּכַמ הְלָבְוס :לֵאָרְׂשִ יֵנְּב תֵאָמַּטִמ ושדקו ורהטו
 ןרחא ךמְסְוי* :יִחֶה ריִעָשַהדתֶא ביִרקַהְו חַבְזַמַה-תֶאְו דָעומ לֶהֶא
 יִנְּב תנועלָּכְ-תַא רילע הָּוְתִהְו יחה ריעָשה שאר לע די יִּתְׁש-תֶא
 ריִעָשַה שאר"לע םָתֹא ןַתְנְו םֶתאְטַחלֶָכְל םֶהיִעָשְּפלֶּבתֶאְו לֶאְרְשי

 םַתנְועילכ"תֶא לע ריעְשַה אָשנְו=י הֶרָּבְדמה יִתע שיאדדוְּב חלשו
 לָהָאלֶא ןרָהָא אָבּו רָבִדִפַּב ריֶעְׂשַה-תֶא חקשו הָרִַּג ץֶרָא-לָא
 םֶתיִּנַהְו שָדָפַהִלֶא וָאְבְּב ׁשֵבָל רֶׁשֲא .דָּבַה יִדְנְּבתֶא טׁשְפּו דעומ
 אָצִיַו ויָדְנְּבתֶא שָבָלְו שודק םקְמְּב םיפב ורָשְּבתֶא ץחָרְו :םש
 תֶאְו* :םֲעָה רעֶבּו יֲֵעַּב רַּפִכְו םָעָה תֶלעתֶאְו ֹותָכְעדתֶא הָשָעְו
 סָּבְכִי לֹזאְזעל ריִעְׂשַה-תֶא חָלְׁשְמַהְו* :הָחַּבְזִּמַה ריטקי תאַטַחַה בֶלִח
 תֶאְוז :הנחמהה לא אֹוְבָי ןָכייֵרֲחַאָו םִיָמִּב ִרָשְּב-תֶא ץֶחְרְו ויָדָנְּב
 רַּפַכְל םֲמְּדתֶא אָבּוה רֶׁשֲא תאַּטַחַה ריעְׂשֹותֶאְו תאָטַחה רפ
 םֶרָּבתֶאְ םֶתֹרע-תֶא ׁשֵאְב פרשו הנחמל ץּוחַמה -לֶא איצוי שָדְקּב

 םִיָמַּב ְִשְּבתֶא ץחרו ויִדְנַּב םֶּבכְ םָתֹא ףרשהו < :םָׁשְרְּפ-תָאְו
 םָכֹוע תֶקְחְל םַכָל יהָתִיָהְוי | :הְגֲחַּמַה-לֶא אבי ןֶבייֵרֲחֲאְ
 הָכאָלְמ"לָכְו םֶכיִתְשְפְנתֶא ָּנַעְּת ׁשֶדֹחַל רֹוׂשְעָב יִעיִבָשַה שֶדְחַּב
 םכילַע רפכְו הזה םיב"יִכ י :םָכְכוְתְּב רג רֶגַהְו חֶרְזֶאָה ּוׂשֲעַת אָל
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 ןותְּבש תַּבׁש: :ּורָהְמִּת הָוהְי יֵנְפְל םֶכיִתאָטַח לֹּכִמ םֶכְתֶא רֶהַטָלי
 -רֶשַא ןַהְּכַה ירָפְכְו :םלוע תָקִח םכיֵתְׂשִפנ"תֶא םֶתיִּנעְו םָּכָל איִה
 יֵדגְּב-תֶא ׁשֶבָלְו ויָבֲא תַחַּת ןָהַכְל ּודָיְדתֶא אמי רשאו ותא לחשמי
 -תֶאְו דעומ .לָהאתַאְ שרה שָּבְקְמתֶא רָפְכְו :שֶדְקַה יִדְַּב דָּבַה
 תאזהַתִיִהְו+ :רַפְכי A םע-לָּכ-לעֶו םיִנָהְכַה a רּפַכי חָּבְזִמַה

 הָנָשּב תָחַא מאטל לָאְרְְ וגבילע רֿפכל םלוע תקל כ
 פ  :הָׁשמ-תֶא הָוהְי הּוצ רֶׁשֲאַּכ שעיו

 לֶאְו ויָנְּב-לֶאְו ןֹרֲהַאדלָא רָב :רמאל הֶׁשֹמ-לָא הָוהְי רבדיוי 7
 :רמאל הָוהְי הָּיצ"רַׁשֲא רָבְַּה הָז ם םָהיֵלֲא תְרַמֲאְו לֵאָרְׂשִ יִנָּבְלָּכ
 הֶנַחַמְּב זעדוא בָשְכדוא רוש טָשי רֶׁשֲא ילַאָרְׂשִי יתיִּבִמ שיא שיא
 ואיִבָה אָל דָעומ לָהֶא חַתַפדלֶאְוי :הנחמל ץוחמ טי רֶׁשֲא וא

 םָּד אּוהַה ׁשיִאָל בֵׁשֲחִי םָּד הוה ןִּכָשִמ פל הָוהיִל ןְּבְרִק ביִרְקהְ
 יִנְּב ּואיִבָי רֶׁשֲא ןעמְל5 :"וִמע בֶרָקמ אּוָהַה שיִאָה תֵרְכַנְו ְּךפְׁש
 םאיִבֲהְו הָרָשַה יִנָּפלַע ֿםיֵחְבֹו םה רֶׁשֲא םָהיִחְבְזרתֶא לֵאָרְׂשִי
 הָוהיל םיִמְלְׁש יֵחְבִז ּוחַבְזְו הל דעומ לֶהֶא חַתַּפ- לֶא הוהיל

 רעומ לָהֶא חַתַּפ הוהְי חּבזמילע םדהיתֶא ןַהכה קה :םֶתוא
 םֶהיֵחְבִוזתֶא לוע יתּבְזידאָלְוז :הָוהְיל חָחיִנ חיִרָל בָלִחַה ריִטְקהְו
 םֶהָל תאְּנ"הָנִהִּת םָלֹוע :תֶקִת םֶקיִרְחַא םיִנז םה רֶׁשֲא םריִעָשל
 רֵּגַהְְןִמּו לֵאָרְׂשִי "תיִּבִמ שיא שיא רמאת םֶהְלאְל :םֶתרְדַל
 לֶהֲא חַתָּפ"לֶאָופ :תַבָוֹוא הָלע יהָלַעְידִרֶשַא 'ָבּותְּב ,רָנְנירׁשַא
 :וימעמ אּוהַה שיִאָה תֶרְכַגְו הוהיל ותא תושעל ּונָאיִבְי אל דעֹומ

 לַכאי רֶׁשֲא 'םֶכותְּב רֶגַה רּגַהְְִמּו לֵאָרְׂשִי 'תיִּבִמ שיא שיִאְוי
 בֶרָּקִמ ּהָתֹא יִּתַרְכַהְו םֶּדַהתֶא תָלָבאַה שָפְַּב יִנָפ יִּתַתָנְו םָּד"לָּ
 ַּבְזִּמַה -לַע כָל ויִּתַתְנ ינַאו אוה םָיַּב לָשְּבַה שָפַ יִכ :ּהָמַע

 ּתְרמֶא ןּכ-לע* רפי שָפָנַּב אּוה םֶדהִּכ םכיִתְׂשְפנ-לע רַּפכְל
 -אל םֶכְכוְתְּב רנה ךַּגַהְו םָד לַכאָת"אל םָּכִמ ׁשפְנ"לְּכ לֵארְׂשִי יִנָבל
 רֶׁשֲא 'םָכֹותְּב רֶּגַה ֵגַהְִמּו לֵאָרְשִי ינְּבִמ שיא שיִאְויי :םָד לכאְי
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 :רַפֲעָּב ּוהָּפְכְו ומְּדתֶא ּךפָׁשִו לכֲאָי רשא ףוע-וא הָיח דיצ דו
 -לכ םּד לֵאָרְׂשִי ינָבל רָמאָו אוה *ֹוׁשְפַנְב מד רֶׁשְּ-לְכ ׁשֵפָנ"יֵּבַצ
 :תַרָּכִ לבא אוה ֹומָר רָשְּבלּכ שפג יִּ ולָבאת אל רַשָּב

 ינְב סָבְַו רגב חָרזֲאּב הָפרְּו הָלְֵג לכאת רֶׁשֲא שפכי
 אָל יִרָשְבּו סָּבַכְו אָל םאְויפ :רַהָטְו בֶרָעָהְ-דע אָמָטְו םִימּב ץֶחְרְ
 פ גע אָשְכְו ץחְרי

 תְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי ינְּב-לֵא רד :רָמאל הָשמדלא הָוהְי רָּבדיַוי 8
 -םֶּתְבְׁשִי רשא םיִרָצַמְְץְרֶא הָשַעְמְּבּ :םֶכיַהְלֶא הוהְ יִנַא םהְלא
 ּהָמָש םֶכְתֶא איבמ לנַא רֶׁשֲא ןענּכץֶרֶא הָשעמְכּו ושעת אל ּהָּב
 יתְקחתֶאו ושעת יֵטָּפְׁשִמתֶא+ :ּוכְלַת אל םֵהיֵתְּקְחְבּו ושעת אל
 -תֶאְו ַתְקְחתֶא םָּתְרַמְׁשּו :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ינֲא םֶהָּב תֶכְלְ ּורמשִּת
 ס  :הָּוהְי ינא םֶהָּב יִחְו םָדֲאָה םָתֹא הָשעַי רֶׁשֲא יַטָפְׁשִמ
 ס  :הָוהְייְנֲא הורע תל ּוברְקִת אל ישב ראְׁש-לְּכלֲא שיא שיא

 :הָתוְִע הָלנִת אל או מא הָלנִת אל ָךֶמא תורו יבא תור
 תֶוְרָעַ ס :אוָה ְּךיֶבֲא תוְרָע הָלְגְת אָל ףיִבָאהתָשֶא תִוְרְע* ס

 אל ץּוח תֶדְלּומ וא תיּב יִתָדְלומ ְּךָמַא-תב א יִבָאדתְב ָּךְתּוחַא
 ןַתְוְרע הָלִגְת אֶל בת וא נְּתּביתְנְרֶעיי ס ןַתְוְרָע הלנת
 ךיִבָא "תֶדְלּומ יִּדיֵבֲא תַשֶאתַּב תּוְרָעִיי ס הָּנַה ָךְתָורָע יּכ
 אל ּךיִבָאתוחא תורע= ם יהָתְוְרָע הָלִנְת אל איה ְּךְתֹוחַא
 -יכ הָלִנְת אל ְּךמַא-תֹוִחא תורעיצ ס אוק ךיִבָא רֶאשיהֶלִנְת
 אל ֹתְׁשֲאילָא הָלֹנְת אָל ְּךיִבֲאדיִחַא תוָרעּצ ס :אוָהְךמַא ראש

 אה לגב תֵׁשֲא הלנת אל תל תוְעיי ס אה ךְתר יברְקִת
 ףיִחָא תרע הָלנְת אָלְיָחָאתִׁשא תרי ס :הָתְורַע הּלנִת אל
 ּהָתְּבתַּבתֶאְו ּהָנְּבתּבדתַא הָלִנְת אל ּהָּתְבּו הֵׁשֲא תִוְרָעיז :אוה
 ּהָתְחַא-לֶא הָשַאְוי* :אוה הַמְז הָּנַה הראש הָתְוְרָע תולנל ז חֶקת אל
 -לֶאְויפ היה היל ּהָתְוְרֲ תולנל ררצל חקת אל
 ְּךְתיִמַע תַׁשֲא-לָאְו :הָתְוְרָע תולנל ברקת אָל ּהָתֶאְמַ תֹּדנְּב הָשֶא
 יריבעהל ןָּתְתְאְל ךִעְרּזִמּויי ּהָב"הֲאְמָמְל ערזל ךִּתְבָכש ןּתַתְאל

14 561 frt c 69 ||” 6 ולכא | Cp 18,3 6” ny]: | ף* 6( "| ל 15155 8 
 | הָּלֵנְת אל +  * nonn 6006 (teste R.Elia Karaeo) 65זז |  jR3ו  | ro ins ₪1ּהָת--
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 :הָאמטל ּּתְבָכש was הָמֲהְב-לכבופ :אוה הבעות הָשֶא יבכשמ
 :לאּוה לֵבָּת יהעברל הָמַהְב נפל רמעַתדאל הֵׁשֲאְו ּהַב
 חלשמ ינא-רָשַא םִיֹוּנַה ּואְמַטְנ הָלֶאלָכב יב הָלֲאלְכְּ ואמת" לא

 -תֶא ץֶרָפָה אָקְמַנ ; הש הָנוע דָקְפֶאְו ץֶרָאָה אָמְמִתַוי :םָכיגפִמ
 לָּכִמ ּושעְת ּאָלְו יָּפְׁשִמ"תֶאְו יִתְקִחדתֶא םֶּתִא םֶּתְרַמְשּו6 :ָהיִבָשְי
 תָבַעוְּתַהלָּכתֶא יכל :םֶכְכוְתְּב רֵּגַה רַּגַהְו חָרְזֶאָה הָלֶאָה תַבַעותַה
 איָק כָת"אָלְו :ץֵרֲאָה אָמַטִּתַ םכינפַל רֶׁשֲא ץֶראָהיׁשגַא ׂשָע לאה
 es רֶׁשֲא ייונַה-תֶא יהָאק רֶׁשֲא התא םֶכֲאַמטְּב םֶכְתֶא ץֶרֶאָה
 תּוׁשָפנַה ּותְרְכַגְו הָלֲאָה תַבעוּתַה לָּכמ הש רֶׁשֲאלְּכ יב

 תושע יּתְלַבְל יִּתְרׁשִמ-תֶא םֶתְרַמְשּו :םָמע בר תֶׂשעָה
 הָוהְי יִנֲא םָהְּב ּואְמַטַת אָלְו םָכיֵנְפל וׂשֲעְג רֶׁשֲא תֹבַעוְּתַה תָֹקְחִמ
 פ | םֶכיִהְלֶא

 דיִנָּב תֶדָעְדלָּכדלֶא רָּבּד< :רֶמאְל הָשמ"לֶא הָוהְי רָּבַדיַני 9
 :םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִנֲא שוד יִּכ ּויָהִּת םיִשדק םֶהְלַ תרמָאו לֵאָרְׂשִ
 :םכיֵהלֲא הוהְ יִנָא ּורָמְשִּת יֵתֹתְּבִׁשתֶאְו ּואְריִּת ֹויָבֲאְו וֵמֲא שיא
 הָוהְי יִנֲא םֶכָל ושעת אל הָבַּסַמ יֵהלאַו םלילֲאָה"לֶא ּנפּתהלַא4

 םָכְְצְרל הוהיל םיִמָלָׁש חב ָחְבְזִת יֵכְ :םֶכיֵהלָא
 יִשיִלָשַה םוי-דע רְתּוּנַהְו תָרֲחָמִמּו לָכָאַי םֶכְחְבַז םֹיְּבֿ :ּוהָחְּבִת
 אל אּוֲה לּוגַּפ יִשיִלָשַה םוּיּב לָכֲאְי לָכָאַה םָאְק :הרְׂשִי ׁשֵאְּב
 שָפָּנה הָתְרְכַגְו לָלַח הָוהְי ׁשֶרָקיתֶאי אשי ֹוגֹוע ּויָלְכְאְו5 :הצרי
 הלכת אל םֶכְצְרַא ריִצְקתֶא םֶכְרְצְקְבּופ :ָהיֶמַעַמ אוָהַה
 טְרפּו לעת אל ךְמְרַכְופ :טקְלַת אל ףריצק טקלו רצקל ףרש תֶאָּפ
 :םֶיַהְלֶא הָוהְי יִנֲא םָתֹא בֹוֲעַּת רגלו יִנָעְל טקלִת אל ָּךִמְרַ
 ּועְבְׁשְת- אלו :ותיִמַעַּב שיִא שתל ושַחְכְתְאלְ ובְנְגִת אָלּו

 ללְקתאלי+ sh a תא ריִכָש תָלעַ ןילת"אל לזְִת אלו רער
 :הוהְי ינַא ְךיִהלֲאַּפ ָתאָרֵיְו לָשְכִמ ןתִת אָל רּוע נפלו שרח

 21 *  ְּךֶלָמְל vel 'מל 661 6 4pxסשזו) | 23 * קזקצ הָעְבְרְל | ל 144155 איה
14MSS Edd Nig | 26 >3MSS 2.698 || 27 Seb 2 הָלֶאָה | 28 *1? הָאְק | 
5 696 plur (ut 24) | 30 Seb ןַָב | Cp 19,2>6 (sgMSS om תדע ל | 
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 164 ארקיו 36—19,15

 לּודָנ ינָפ רְֵּהַת אָלְו לְד"יִנפ אָשַת'אָל טָמְׁשמּב לוע יּושעָתדאלי5
 םּ"לע דַמֲעַת "אֶל 'ִיִמַעְּב ליֵכָרְךַלַת"אְלי5 ּדתיִמַע טְָּׁשַת קֶדָצְּב
 -תֶא ַחיִכּוּת חכה ּךְבְבְלַּב ְךיִחֶא-תֶא אָנְׂשִת-אְליל :הָוהְי יִנַא ךער
 מע י יִנּבדתֶא רטְת-אָלְו םָּקְת"אְלַי :אָטַח ויָלֲע אָׂשְתדאָלְ ּךֶתיִמַע
 ורֹמְׁשִת יֵתְקֲח"תֶאפ :הָוהְי יִנָא ְּךֹוָמָּ ךערל ָתְבַהֲאְ
 םֵאָלְּכ דגַבּו םיָאְְּכ עֶרְזִתיאְל הש םיִלְּכ עיִּבְרַת"אְל ףִּתְמהְּב
 עַרֶזתַבְכש השַאתֶא בשירי שיָאְו גס דיל הל אל זנטעש

 -תֶא איִבַהְוי :הֶשָפִח hl ותמי אל יהיהְּת תַרְקְּ הלו
 ןַהֹּכַה וילָע ָפָכְו< :םַשֶא ליִא דעומ לָהֶא חַתּפ לֶא היל ּמָשַא
 וָתאָטַחַמ ול חלסגְו אָטח רֶׁשֲא ּוִתאָטַח-לע הוהְי יִנפְל םָׁשֲאָה לאב
 ץעלָּכ םֶּתְעַטְנּ ץֶראָהְלֶא ּואָבְתדיִבו פ :אטַח רשא
 אל םיָלָרע םֶכָל הָיִהִי םיִנש שלש ויִרְפדתֶא ותְלְרֶע םתְלרעְו לֿפַאמ
 :הָוהיל 'םיָלולַה שרק ּוירפ-לּכ הָיִהְי תַעיִבְרָה הָנׁשַבּוצ : :לכֲאי
 ינַא ֹותֲאּובְּת םֶכָל מוהל וְרּפ-תֶא ֹולְכאְּת תַשיִמְחַה הָנָשַבּו5
 :ּונְנועְת אלו ּושָחנִת 'אל יָּדַה-לַע ּולְכאָת אל :םֶכיֵהְלֲא הוהְי
 טְרְׂשְו8 :'ּךְנקַז תַאּפ תֶא יֵתיִמְׁשַת "אלו םכשאר תַאּפ ּופָּקַת *אָליז
 :יהוהְי יִנַא םֶכָּב ּונְּתִת אל עק עקעק תַבְתְכּו םַכְרׂשְבַּב ּונְּתִת אָל ׁשֶפָנָל
 ץֶראָה הֶאְלַמּ ץֶראַה הָנֶזְתאְלְ הָתֹונְזַהְל ּךִּתַּברתא לְלֲחת-לַא+נ
 -לַא: :הָוהְי ינַא ּואָריִת יִׁשְדְקִמּו ּורֹמְׁשת יִתֹתָּבׁש-תֶא :הָמְז
 הָוהְי יִנֲא םֵהָב .הָאמְטְל ּושקבתִלא םיִנעְּדיַה-לָאְ תבאָהלֶא ּוָנָפִת
 ינא ךיַהְלֶאְמ ָתאָריְו ןֶקָז ינְּפ ָתְרַדֲהְו םּוקִּת הָביִש ָיְנֶּפִמּי :םֶכיַהְלַ

 :ותא גנות אל םכצְרּב רֶג ְךתַא ריי  ס הזה
 -יִּכ ךומָּכ ול ּתְבַהָאְו םֶכְּתִא רֵּגַהורַּגַה םֶכָל הָיָהִי םָּכִמ חָרְזָאְּכא
 לוע ושעתהאל5 :םֶכיֵהלֲ הוה נא םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶתיִיָה םיִרג
 תַפיִא" קֶדצדיִנְבֲא קָדצ ינזאמ% :הָרּושמַב | לקָשִמְּב הֶּזַמַּב טָּפָשִמַּב
 םֶכְתֶא יתאצּוה-רָשַא םַכיִהְַא הָוהְי ינַא םֶבָל הָיִהְי קָדצ ןיִהְו קדצ
 15 5 AYN || > 7MSS 3 אלו | 16 * 66MSS 6936 ךָּמְעְּב | "* 5
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 -לָּכיתֶאְו יִתְקֲחלְּכיתֶא םֶתְרִמְ₪ּז = ם  :םיָרְצִמ ץֵרָאַמ
 פ | :הָוהְי יִנֲא םתא םֶתיִשְעְו יְִּפָשַמ

 מאת לֵאָרְׂשִי יִנְּבדלֶאְו> :רָמאְל הָשמְלֶא הָוהְי רּבדיני 0
 ועְרּזמ ןתי רֶׁשֲא לאְרָשיְּב רֶגַהירגַהְְוִמּו לֵאָרְׂשִי יֵנְּבִמ שיא שיִא
 יִנָּפתֶא ןִּתֶא ינָאָוי :ןָבָאָב ּוהָמְגְרִי ץֶרֶאָה םע תַמּוי תֹומ למל
 ןעמְל למל ןתְג וערּזמ יִּכ ומע בֶרְקִמ ותא יִּתַרְכַהְו אּוהַה ׁשיִאְּב
 םע ֹומיִלְעַי םֶלָעַה םאְו+ :יִשְדְק םשתֶא לָלַחלּ יִשָּדְקַמתֶא אָמַט
 יִּתְלְבְל למל ֹועְרּנִמ וָּתְתְּב אּוהה שיִאָקְִמ םֶהיִניִעדתֶא ץֶרָאָה
 יִּתְְכַהְו וּתֲחַּפְׁשִמַּו אוהה ׁשיִאְב יִנָּפדתֶא יִנֲא יִּתַמַשְוי :וְתִא תיַמָה
 :םֶמַע בֶרְקִמ 'ְִּלֶּמַה ירח יתוגזל וירחא םיִנּזַה לָּכותַאְ ותא
 םֵהיֵרֲחַא יתנזל םיִנֹעְדיַה- לָאו תבאָה-לָא הָנְפּת רֶׁשֲא שַפָגַהְו5
 יםֶתְשִּדקְתַהְדז :ומע ברקמ ותא יִּתַרְכַהְו אוהַה שפג יִנָּפדתֶא יִּתַתְנְו
 יִתְקֶח-תֶא םֶּתְרַמָשּול :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ינא לכ םישדק םֶתיִיְהְו
 -תֶא ללקי רֶׁשֲא שיא שיאי :םֶכְׁשְדקִמ הָוהְי יִנֲא םָתֹא םָתיִׂשְעַו

 רׁשֲא שיאי :וּ ויָמָד ללק מאו ויִבָא תָמּוי תומ ֹומֲאתֶאְו יִבָא
 'תָמּויתומ ּוהֲעַר יתֶׁשֲא-תֶא ףַאְנְי 'רשא שיא" תֶׁשֲא-תֶא ףַאְִ
 ויָבָא תנע ויִּבָא תֶׁשֲא-תֶא בָּכָשִַי רֶׁשֲא שיִאְויי :תָפָאֹנַהְו ףָאֹנַה
 ותָלַּכְתֶא בָּכָשַו רֶׁשֲא שיִאְו< :םָּב םֶהיִמּד םֵהיֵנְׁש ּותְמּוידתומ הל
 -תֶא בָּכָשַי רֶׁשֲא שיִאְויי :םָּב םָהיֵמְד ושָע לָבָּת םֶהיִנָש ּותְמּוי תּומ
 :םָּב םָהיֵמְּד ּותָמּוי תֹומ םֶהיִנָש ּושָע הָבַעוִת הָׁשֲא יֵבְְׁשִמ רֶכָז
 ותא ּופְרׂשִי שָאְּב אוָה הָמְז ּהָמאתֶאְו הֵׁשֲא-תֶא חַקי רֶׁשֲא שיָאְו +
 הָמֲהְבְּב וָּתְבְכִש תי רֶׁשֲא שיִאְויי :םֶכְכֹותְּב הָמז הָיְהִת-ֹאַלְו ןַּהְתֶאְו
 -לָּב לֶא בָרְקִּת רֶׁשֲא הָשֶאְו* :ונרהת הַמָהְּבַה-תֶאְו תַמּוי תומ

 ותמי 'תומ הָמֵהְּבַה-תֶאְו הָׁשֲאָה"תֶא תְגרַהְו התא הָעברל ג הָמַהְּב
 ומאדתבדוא ויָבֲאתּב ותחא-תֶא חֶקידרָשַא שיִאְו  !םָּב םֶהיַמְּד
 יִיִעְל ּותְרְכְנְו אוה דָסֲח ֹותָנְרַע-תֶא הֶאְרִת איִהְו ּהָתְנְרַע-תֶא הָאְרְ
 -תֶא בּכָשְידרָשַא שיאי :אָש גע הל וָתֹחֲא תֶוְרְע םמע יְנְּב
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 ְּךַמֲא תֹוְחַאי יתֹוְרֲעְוופ :םֶמַע בֶרָּקִמ םֵהיֵנְׁש ּותְרְכנו ָהיֶמָּד רוקמ
 שיִאו>ס ואש םָנֹע הָרֲעַה ָֹרֲאְׁשזתֶא יִּ הָלֵנִ אל ל ךיֶבֲא תֹוָחַאו
 ּותָמִי םיִריִרע יאשי םֶאְטֶח הל דד תורע ֹותָרְּד"תֶא בָּכָשִי רָשא
 םיִריְרֲע הל ויָחֶא תַוְרִע אוָה הָּדִנ ויָחֶא תָשאדתֶא חקְי רשא שיאו
 םֶתיִשעְ יֵטֵפְׁשַמ לָּב- תֶאְו ֵתְקֲח- לָכ- תֶא םָּתרַמְׁשּו* יהי
 תֶבָשל הָמָש םֶבְתֶא איָבַמ ינַא רֶׁשֲא ץֶראָה םֶכְתֶא איִקְתִאְלְו םָתֹא
 -תֶא .יִּכ םֶכיִגְּפִמ שמ יִנֲארַׁשֲא יוגה תֶקְחְּב ּוכְלַת אָלְוי זּהָּב

 םֶתְמְַאדתֶא ּושְריִּת םָּתַא םֶכָל רמו :םָּב ץֶקָאְו ּושע הָלַאלכ
 הָוהְי לגַא שָבְּ בָלִח תֶכָז ץֶרָא ּהָתא תֶשָרָל םֶכָכ הָנְְתֶא נאו
 הָמֵהְּבַה"ןיִב םָּתְלּדבַהְו :םיּמַעָהְִמ םֶכָתֶא יתְלְְבַהְרְשַא םֶכיהְלֶא
 -תֶא וצתְׁשִת"אָלְו רֶהֶטְל אָמַטַה ףועָהְןיִבּו הָּפַמְטְל הָרהֶטַה
 -רָשַא הָמְדִאִה שמרת רֶׁשֲא לכְבּו ףֹועָבּו הָמַהְּבַּב םֶכיִתְשְפַנ

7 77:7 

 'הָוהְי יגא *שוָהְק יִכ םישדק יל םֶתיִיַהְו :אֵּממְל םֶכָל יִתְלְּבַה
 -יִּכ הָשִאְדוֶא שיָאְול :יל תוָיָהְל םיִמַעָהְְִמ םֶבְתֶא לֶּדְבֲאָ
 םֶהיִמְּד םֵתֹא ּומְּגְרִי ןֵבֲאַּב ּותַמוי תּומ יִנֹעְּדַי וא בוָא םָהָב הָיָהְי
 פ5/' אמָּב

 תרמאו ןרהא יִנָּב םיִנָהְּכַהְדלֶא רָמָא הַׁשֹמ-לֲא הָוהְי רָמאָיני 1
 מָאל ויָלֲא ברקה ורֲאְׁשְל"מַא יִכ> ויִמַעְּב אַמַט-אָל שפנל םָהְלֵא
 ולא הָבּורְקַה ּהָלּותְּבַה וָתֹחֲאֹלְו :ויחָאְלּ תבל וגבלו ויָבֲאלּו
 :לַחַהְ 'וימעּב לע אָמְטי אל :אָמְטי הָל שיא הָתְיַהְאל רֶׁשֲא
 אל םרָשְבַבּ ותלני אל םֶנְקְז תֶאָּפּו םָשארּב הָחְרָק הָחְרְקְידאל
 םֶהיַהְלא םש ּולָלַחי אלו םֶהיַהְלאל גיָהְ םישדקי :תֶמָרְש ּומְרְשִ
 הש :שֶרק ּיֵהְו םֶביִרקמ םַה םהיִהְלַ םָחָל הָוהְי יִשאְתֶא יִּ
 שֶדָקייִּכ וחי אל ּהַׁשיִאַמ הָשּור הָשאְ 02 אל הָלֵלֲחו הנֹז

 לחה כ ה שא תב ָכְׁשדקִמ הזה יג שוק כ דל היי
 ןְתּכַהְוי  ס | ורָשִּת ׁשֵאְּב תֶלְלִחְמ איֵה ָהיִבָא-תֶא תֹנֹל
 ודָידתַא אֵלַמּו הָחָשַמַה ןֶמָשוושאר-לע קצּוידרשא ויָחָאַמ לונה
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 לעְויי :םֶרֶפִי אֶל ויִדְגְבּו עָרֶפִי אָל ושארדתא םיִדְגְּבַהדתֶא שָּבְלְל
 שֶּדְקִמַהְהֶוִמּוי> :אָמַטְי אל מאלו ויִבָאְל אבי אל תַמ תֶשָפַנלָּ
 ויָהלֲא תֶתְשִמ ןֶמֶש רזנ יִּכ ויָהלֲא שמ תֶא לֶלח אלו אָצְי אל

 השוו הָנמלאי4 :חַקִי ָהילּותְבְּב הָשא אותי :הָוהְי יג ויל
 :הָׁשֲא חֶקִי 'ויָמַעִמ הָלּותְּבִיִא יִכ חֶקְו אֵל הָכֲא-תֶא יהָנֹז הָלָלֲחו
 רבדיַויפ סם ּוָשְְּמ הָוהְי ינא יִּכ ויָמעְּב וע לֶלחְיאָלְוי
 םֶתְרְדְל ּךעֶרּומ שיא רמאל ןְרֲהַא-לַא רד :רָמאָל השמ-לָא הָוהְו
 שיאלָכ כי :ויָהְלֶא םֶחָל ביִרְקַהְל בֵרָקִי אָל םּומ וב הָיְהְי רֶׁשֲא
 וָאיפ :ַעּורָש וא םֶרָח וא חפפ א רּוע שיא בָרְקִ אָל םּומ וָּבדררֶשַא
 וא קדדוא ןּבְגְוֶא< :דֶי רָבָש ֹוֵא לֶגָר רֶבְש ָב הָיָהְירְׁשַא שיא
 "רֶׁשֲא שיִאלָּכִיי :ְָׁשֶא 'חּוְרְמ ֹוא תַפְלַו וא בֶרָנ וא "ָגיִעְּב לבת
 םּומ הָוהְי יִשָאתֶא יביִרְקַהְל שגיז אל ןֵהַֹה ןֶרֲהֲא לרָומ םומ ו
 םיִׁשְדקַה יׁשְּקִמ ויָהלֲא םֶחְל< :ביִרָקַהְל שָגְו אֶל ויָהלֲא םָחָל תא וב
 אל חְּבְזִמהְדלֶאְו אבְי אָל תֶכְֹּפַהלא ְָאינ :לכאי םיִׁשְדַָּהְרַמּו
 :םשדקמ הוהְי יִנֲא יִּכ יִׁשְְּקִמתַא לֵלַחַי אָלְו וב םּומדיִּכ שני
 ּפ :לֶאְרְשי נְּברלְּ-לָאְ ויָנּב"לֲאְו ןרהַאדלא הָשמ רּבְדיַו

 ויָנָּבְדלֶאְו ןרהאדלא רֵבַּ> :רָמאל .הָשמלֶא הָוהְי רּבַדִיַוי 2
 םה רֶׁשֲא יִׁשְדָק םש-תֶא לְלֲחי אלו לֶאְרְשיינב יׁשדקִמ ורדיו
 בֶרְקִידרַשַאו שיא" םכיִתּרדְל םָהלֲא רָמָא :הָוהְי יִנֲא ל םיִשָּדקִמ

 תְצְמְמְו ההיִל לאְרָשּונְב שי רֶׁשֲא םישֶדְפהְלֶא םכעְרְזלמ
 ערָּזמ שיא שיִמ* :הָוהְי יִנֵא יִנְפְלַמ אוָהַה שָפַּנַה הָתְרְכִנְו ויָלֲע
 עֵנּנַהְו רָהׁטְי רֶׁשֲ רע לאי אל םיִׁשדקַּב בג וא ַעּורָצ אּוָהְו ןרהא
 ׁשיִאדוא5 :עֶרְז"תבכְׁ וּנַמִמ אַצַּתרַׁשַא שיא וא ׁשֵפֹנ"אָמֲמ"לֶכַּב
 לָכְל ול"אַמַטְי רשא םֶדָאְב וא ולדאָמטי רֶׁשֲא ץֶרְׁש-לֶכְּ עני רֶׁשֲא

 -ןמ לכאי אָלְו בֶרֲעָה-רע הָאְמַמְו ובענְת רֶׁשֲא שפג ותֲאְמִ
 רַחַאְו רֶהְטְו שָמָשה אָבּו :םִיַמּב הָׂשְּב ץֶהיםֲא יכ םיִׁשָדָקַה
 -הָאָמָטְל לֿבאי אָל הָפְְטּו הָלֵבני :אּוה ֹומְחל יִכ םיִשְדְקַהְְִמ לכאי
 ּותָמּו אָטַח ֹוֶלֲע ּוָאְשְיאָלְו יִתְרַמְשִמתֶא ּוָרְמָׁשְופ :הָוהְי ינא ּהָב
 בשות שֶדְק לכאו"אל רָזילָבְופ :םֶשּדקְמ הָוהְי ינא ּוהָנלַחי יִּכ וב
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 אּוה ֹוּפְסַּכ ןיגק ׁשָפָג הָנְקי"יִכ ןהכְויי :ׁשָדְק לכאנהאל ריִכָשְו ןהפ
 ׁשיֶאְל הָיָהִת יִּכ ןַהֹכדתבּוי* :ֹומֲחַלְב ּולְכאְו םֶה ּותיֵּב דיִליו וָּב לכי
 הָנָמְלַא הָיָהִת יפ ןַהכ-תבּוי :לכאת אל םיִׁשָדָכַה תֶמּורְתּב אה רז
 ָהיִבָא םֶחָּלִמ ָהיִרּועְנַּכ ָהיבֲא תִיְּב-לֶא הָבָׁשְו הָל ןיִא עַרֶזְו הָשּורְנּו
 ףסִיְו הָנְנְׁשִּב שֶדְק לאיי שיאו + :וּב לכאודאל רֶז"לְכְו לבאת
 יִנְּב ישְדְקתֶא ולח אל :שֶרְקַה"תֶא ןַהֹכל ןתָנו ויל ּותיִשמח

 לכ הָמְׁשַא ןָוע םֶתוא ּואיֵׂשֲהְו :הָוהיִל ּמיִרירְׁשֲא תא לארי
 | :םָׁשְּדקִמ הָוהְי יגא יִּכ םֶהישְדְקתַא

 לֶאְו ויִנָּבְדלֶאְו ןרהַאדלֶא רבי :רֹמאַל הֶשמדלֶא הָוהְי רָּבדינ יז
 רֵגַהַמּו לֵאָרְשִי 'תיֵּבִמ שיא שיא םֶהְלַא תרמָאְו לֶאְרְשי יונ בחלב
 רֶׁשֲא םתּובְדג"לְכלּו םָהיִרְדנלְכַל ֹונְּבְרְק ביִרְקִי רֶׁשֲא לֵאָרְשִיְּב
 :םיִּנעָבּו םיִבָשְכַּב רָלּבּב רָכָז םיִמָּת םכגצרל!פ :הָלֹעְל הָוהיל ּוביִרְקִ

 שיִאְויז :םֶכָל הֶיָהְי ןוצְרל ָליּכ ובירקת אֶל ומ ְּּב"רׁשַא לכי
 ןאָצב ו רֶקְבּ הָבָדְנִל וא רֶדָנ"אַּלְפָל הְזהיִל םיִמָלָשדחַבַז ביָרְקִייִּ
 ץורֲח-וָא רּובש וא תרְוע< :וָּבדהְיַהְי אל םּומלָּ ןוצְרל הָיָהְי םיִַמָּת
 -אָל הַׁשֲאְו הָוהיל הָלֲא ּוביִרְקַת-אְל תַפָלי וא בֶרָנ וא תבוא
 ּהָבְדִנ טוקו עּורָש הָשו רושֶו3 :הוהיל ַתַבְזַמַהלע םֶהָמ ּוגְּתִת
 אל תּורָכְו קּותַנְו תּותָכְו 'ִךּוָעָמּו :הצרי אל רֶדַנְלּו ותא הָשעת
 ּוביִרְקַת "אל רֶכְנְְֶּב דימּו5 :ּושעַת אל םֶכְצְראְבּו .ההיל 'ּוביִרקת
 ּוצְרִי אל םָּב םּומ םֶהָּב םֶתְחָשִמ יִּ הָלֶאלָּבִמ םֶכיַהְלֶא םֶחְלדתֶא
 ס :םָכָל

 דֵלְוי יִּכ זעדוא בשכ-וא רוש :רמאְל השמדלֶא הָוהְי רָּבדיו5

 ברל הֵצְרי הָאְלָהְויִניִמָׁשַה םוימּ ּּמַא תַחָת םיִמָי תעְבְׁש הָיָה
 :דָחַא םויּב ּוטֲחְׁשִת אל ּנָּבתֶאְו ותא הׂשוא רוׁשְוי :הוהיל הָשֶא
 אּוהַה םיּבפ ּוחְבְִּת םֶכָנֹצְרל הנהיל הָדוּתְדחבז ּוִחְּבְזִת"יִבְופ
 םֶּתְרַמְשּוי: <  :הָוהְי יִנֲא רקבדדע ּונָמִמ וריתות-אל לבא
 ישדק םֵׁשתֶא ּגלְלִחְת אָלְוִ : יהוהְי יִנֲאֹי םתא ם םֶתיִשעו יִתֹוְצִמ
 םֶכְתֶא איִצּומַהְי :םָכְׁשּדְקִמ הָוהְי ינַא לאש ונְּב ּךוְתְּב יּתְׁשדְקנְו
 פ  :הָוהְי יִנֲא םיהלאל םֶבָל תויָהְל םיִרָצִמ ץֶרֶאַמ
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23,1—21 LEVITICUS 169 

 ְּתְרַמֲאְו לֵאָרְׂשִי ינְּב"לָא רָבַּב :רָמאַל השמדלָא הָוהְי רּבדיוי 8
 םַה הלא ׁשֶדָק יאְרְקִמ םֶמא ּוָאְרְקִתִרִרֶשַא הוה ידעומ םֶהָלַא
 תב יֵעיִבְׁשַה םֹויַבּו הכאלמ הָשָעְּת םיִמָי תַשַשי :ידעומ
 לָכְּב הָוהיִל אוה תֶּבַש ושעת אָל הָבאָלְמיַלְּכ ׁשֶרק"אָרְקִמ ןותְּבש
 פ | םָכיִתְבְשְְמ

 :םֶדְעוְמְּב םֶתא ּואְרְקִּתִדרֶשַא ׁשֶדָק יִאְרְקִמ הָוהְי .ידעומ הָלֶא

 :הָוהיִל חַסָּפ םָּבְרַעַה ןיִּב שדחל ירָשָע הָעְּבראְּב ןושארֶה ׁשֶדָחַּב
 םיִמָי תַעְבָש הויל תוָצַמַה גַח הָּזַה שֶדָחל םוי רֶׁׂשְע הָׁשְמֲחבּופ
 תֶכאָלְמילָּכ םֶכָל הֶיְהָי שָדְקְדאְרְקִמ ןושארֶה םויּבז :ולכאת תוצַמ
 םיּב םיִמָי תעֶבְׁש הָוהיִל הָשא םֶּתְברְקַהְוי ושעת אל הָדֹבע
 :ּושעת אל הרבע תֶכאָלְמ"לְּכ ׁשֶדק"אָרְקַמ עיִבָשַה
 םָהָלַא ּתרַמָאְו לַארְׂשִ ינָּב-לא רֵבָּרוס :רֹמאָל הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֵּבדיַפ
 ּהָריִצְקתֶא םָּתְרצָקּו כל ןתנ יִנֲא רָשא ץֶרֶפְה לֶא ּואֹבָתיִּכ
 רֶמָעָה-תֶא ףיִנַהְו י* :ןהפהדלֶא םֶכְריִצְק תיִשאָר רָמַעְתֶא םָתאֵבֲהְו
 םויְּב םָתישַעַו + :ןֶהּכַה ּונָפיִנְי תָּבַשַה תַרֲחַמְמ םכנצרל הָוהְי ינָפל
 ֹותָחְנַמּו ג :הָוהיל הָלֹעְל ֹוָתָנְׁשְְּב םיִמָּת ׂשֶבָּכ רמְעֶה-תֶא םֶכָפיִנַה
 ּהָּכְסְנְו ַחָחיִנ ַחיִר הָוהיל השא ןָמְשב הָלּולְּ תַלס םיִנרָשַע יִנש
 םויה םַצֲע-רַע ּולָכאת אל למרכו יִלָקְ ל :ןיִהַה תֶעיִבְר וי
 לָכְּב םֿכיִתְרדְל םֶלוע תֶקת םֶכיֵהְלֲא ןֵּברָקיתֶא םֶכַאיִבִַה דע הֶּוַה
 םֶכַאיִבַה םִייַמ תָּבַשַה תַרֲחַמִמ םֶכל םָּתְרַפְסּוופ סם  ::םֶכיִתְבְׁשִמ
 תרֲחַמִמ רעי5 :הָניֵהְּת תֹניִמְּת תֹוִתָּבִׁש עבַׁש הָפּונְּתַה רָמֹע-תֶא
 :הָוהיל השדה הָחְנִמ םָּתְבְרְקַהְו םוָי םיִשָמַח ּוְּפְסִת תָעיִבָשַה תֶּבַשַה
 הָניִיְהִּת תלס םיִנרְׂשֲ ינָש יםיִּתָש הֿפּונְּת םֶחָליּואיִבִּת םַכיִתַבְשומִמיל
 םיִשְבְּ תַעְבָש םֶחְלַהְלַע םֶּתְבְרְקַהְו יא :הָוהיל םיִרּוּכַּב הָניִפֲאָּת ץַמָח
 הוהיל הע ּוְָהִי יםִינְׁש םִליִאְו דָחֶא רֶקְּבְּב רו הָנָש יִנָּב םֶמיִמְּת

 םיִזעיִעָש יםָתיׂשֲער :הָוהיִל חָחינחיִר השא הינו םְָחְנַמּו
 ןָהֹּכַה ףיִנַהְו= :*םיִמְלְׁש חַבְזְל הָנַׁש יֵנְּב םיִשָבְכ יִנָשּו תאַטַחְל דָחֶא
 שדק םיִשָבְכ ינשד לע הוה נפל הָתּונְּת םיִרָּכִּבַה םֶחָל לע םתא
 הָיִהְי שךקדארקמ הָזַה םויַה ו םֶצַעְּב םתאָרקּוי :ןהכל הָוהיל יָה
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 זלס ארקיו 2 72

 םֶכיִתְבָשּוְמדלֶכְּב םֶלוע תֶקִח ּושַעִת אָל הרבע תֶכאָלְמלְּכ םֶכָל
 ְךְרְצְקְּב ףִדָש תאְּפ הָלְכְתִאל םָכְצְרַא ריִצְקתֶא םָכְרָצְקְב = :םכיַתְרדְל
 :םֶכיִהְלַא הוהְי יִנֲא םָתא בועת רֵגלְו יִנעְל טקלַת אל ז ךריצק טקלו

 לֵאָרְׂשִ ינָּבלֶא רָב :רמאל הֵׁשֹמ-לֲא הָוהְי רדיו
 ןורְָז ןותְּבש מכל הָיִהְי שחל דָחָאְּב יעיִבְׁשַה שֶדִחַּב רֵמאַל
 הֵׁשֲא םָּתְּברָקַהְ ושעת אל הָדבַע תֶכאָלְמ"לְ* :שֶדְקדאַרְקִמ הָעּורְּת

 רושְֲּב ךַא*ז :רָמאֵל השמדלָא הָוהְי רדיו :הוהיִל
 םֶכָל הָיִהְי ׁשֶדק-אָרְקִמ אּוה םיִרְּפִּכַה םִֹי הֶּזַה יֵעיֵבְׁשַה שָדחל
 אֶל ּהְכאָלְמ"לָכיֿ :הוהיל הָשא םָּתְבַרְקַהְ םֶכיֵתְׂשְפנתֶא םֶתיִנָעְו
 נפל םֶכיֵלֲ רֵּפכְל אוה םיִרָּפִּכ םֹוָנ יִּכ הֶּזַה םויַה םֶצָעְּב ושעת
 הָּזַה םּויַה םַצְעְּב הָּגִעְתִאְל רֶׁשֲא שָפָּנַהְ לכ יב :םֶכיַהְלא הוהְי
 םויה םֶצָעְּב הָכאָלְמ-לְּכ הָשַעִּת רֶׁשֲא ׁשֵנַה-לָכוי :ָהיֵמעַמ הָתְרְכְנו
 אל הָכאְלְמ"לכּז :ּהַמע בֵרָּקִמ אֹוָהַה שָפָּנַה-תֶא יִּתְדַבאַהְו הזה
 אּוה ןֹותָּבַׁש תַּבַש:> :םֶכיִתְבְׁשִמ לָכְּב םַכיִתְרד םלּוע תֶקח ושעת
 בֶרעְדדִע בֶרָעַמ בֶרֲעַב שדהל הַעְׁשְתַּב םֶכיֵתְׁשִפנ-תֶא םָתיֵּנעְו כל

 רבי :רמאל הָשמ"לא הָהְי רד :םֶבְּתַבׁש ּותְּבְשּת
 נח הָּזַה יִעיֵבְׁשַה שֶדָמְל םוי רָשָע הָׁשֲמֲחַּב רָמאַל לֵאָרְׂשִי יִנְּבלֶא
 -לָּ שֶדקרארקמ ןושארֶה םִויַּב :הָוהיל םיִמָי תַעְבָש תָּּּסַה
 םויב היהיִל הָשא ּוביְרקִּת םיִמָי תַעְבְש% :ּושעת ל הָדֹבְע תָכאָלִמ
 אוה תֶרָצַע הוהיל הֵׁשֲא םַּתְברְקַהְו םכָל הָיָה ׁשְדק"אָרָקְמ יניִמָשה
 -רֶׁשֲא הֹוהְי ידעו הָלֲא :ְׂשֲעת אל הָדֹבֲע תֶכאָלְמלַּכ

 חבָז הָחְנִמּו הָכֹע הוהיִל הָׁשֲא ביִרְקַהְל ׁשֶדָק יאְרְקִמ םֶמִא ִאְרָקִּת
 םָכיֵתֹוְגִתמ דֶבָלַמּו הָוהְי תַתְּבַש דָבְלַמ* :ֹומֹויְּב םֹוי"רַבְּד םיִכְסְנּו
 :הוהיִל ּוָנְתִת רֶׁשֲא םֶכיֵתָבְדנ"לִּכ דבָּלִמּו םֶכיִרְדְִלְּכ ךָבֶלִמּו
 ץֶרָאָה תֶאּובְּת-תֶא םֶכְפְֶמְּב יֵעיֵבְׁשַה שֶרֶחִל םוי רָשָע הָׁשֵמֲחַּב ךַאפ
 יִניִמְׁשַה םֹויַבּו .ןותֶּבש ןושארה םויּב םיִמָי תֶעְבַש הָוהְידנַחדתֶא ּוגְחִּת
 םיִרָמִּת תַפַּכ רֶדָה ץע יִרָּפ ןושארה םויּב ל םתְחְקְלופ :ןותְּבַש
 תַעְבָש םֶכיַהְלֶא הָוהְי .ינָּפל םתְחַמְׂשו לחְנ"יברעו תֶבַעְדְעַע ףנעו
 םלוע תֶקִח הָנָשַּב 'םיִמָי תעְבְׁש היהיֵל נח ותא םֶתֹּגַחי 41 :םיָמי

 םיָמָי תַעְבש ּבְׁשַּת תֶכְסּבי :ּותא ּוָחָת יִעיִבְׁשַה ׁשֶרחּב ֶכיִתְרְ
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2,423 LEVITICUS לד 

 תוכְסַב יִּכ םֶכיִתְרִד ועדי עמל תֶּכְסּב ָּבׁשִי לֵאָרְׂשִיְּב חַרֶזָאָהילְּכ
 הוהי יֶנֲא םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ םָתֹוא יִאיִצוְהְּב לֵאָרְׂשִי ינְּב"תֶא יִּתְבׁשֹוה
 ּפ :לֶאְרְשְי יִנָּבלֶא הָוהְי ידעְמתֶא הֵׁשֹמ רבדַו4  :םֶכיֵהלֲא

 ּוחָקְיְו לֵאָרְׂשִ יִנָּבְתֶא וצל :רמאל השמדלא הָוהְי רָּבַדִיַוי 24
 תֶבֹרָפְל ץּוחַמּ :דיִמָּת רג תלעהל רֹואָמַל תיִתָּכ ּךַז תִיז ןַמְׁש יא

 הָוהְי נפל רביע בֵרֲעַמ ןרהא ותא רע דעומ לֶהְָּ תֲעָה
 תורגַהתֶא ְּךרְעי הָרהְּטַה הָרנְּמַה לעג םָכיֵתְרדְל םָלֹע תֶקִח דיִמִּ
 םיִּתְׁש הָתֹא ָתיִפֲאְו תלס ְתְחְקְָו  פ  ריַמּת הָוהְי נפל
 םִיַּתְׁש םָתֹוא ָתְמׂשְופ :תָחֶאָה הָּלַחַה הָיְהְי םיִנֹרְׂשֲע יֵנְׁש תֹוָלֲח הָרָשָע
 -לע ּתַתָנְול :הוהי ינפל רהָטַה "חלשה לע תֶכָרעמִה שש תוָכְרְעַמ
 םויַּבפ :הוהיל השא הראל םֶחָלל הָתְיֲהְו "הָּבַ הנבל יתכרעמה
 לֵאְרְׂשִי-ונּב תַאַמ דיִמָּת הָוהְי ינָפל ּונָכְרעי תָּׁשה םֹויּבי תַּבְׁשַה

 שרק יֿכ שֶרְק םוְֵמּב ּוהָלְכאו ויל ןרַהאְל התיר :םָלֹע תיִרּב
 ס = :םָכוע-קֶח הָוהְי יִשאְמ וָל אּוה םיִשדְק

 לֵאָרׂשִי יֵנְּב ְּךוְתְב יִרְצִמ שיִאְִֶּב אּוהְו תילַארׂשִי הָׁשאְב אָצַרס
 הֶׁשֲאָה- ןֶּב קיני: :יִלֲאָרְׂשִיה שיאו תילֵאְרְׂשִיַה ןּב הָנַחַמַּב ּוצָני
 תימלְׁש ֹומֲא םשו השמדלא ותא ּואיביו ללקיו םֶשַהדתֶא תיִלאְרְׂשִיַה
 פ :הָוהְי יל םהָל שפל רֶמְׁשַמַּב והָחיִניִ יי :ןךהשמל ירְבְּדיתַּב
 ץּוחַמ"לא ללקמַהתַא אצוה 4 :רָמאל הָשמ"לֶא הָנהְי רבי
 דִלָּכ ותא ּומְגַרְ ושארדלע םָהיִדיתֶא םיִעְמְׂשַה- לכ ּוכמסו הנחל
 ויָהלֲא .ללקייכ שיא שיא רָמאל רֵּבדִּת לַארׂשִי נבו :הָרעֶה

 הדעה" וָבדּומְּגְרַי םוגְר תֶמּי תֹומ הָוהְי"םש בקנְויי ֹוָאָטָח אָשְנְו
 תומ 'םֶדֶא שָפְילָּכ הִָּי יִּכ ׁשיִאְויז :תַמּוי םש ָבקְנְּב חֶרֶָאָּכ רג
 ׁשיִאְוופ :שָּפַג תַחַּת שָפְג הָנֶמְלַשְי הָמַהְּבישֶפג הָכמּו" :תָמּו
 רָבָש תַחָּת רָבֵׁשיפ גול הֶשַעְ ןָּכ הָשָע רֶשַאּכ ותיִמַעּב םּומ ןּתִידיּ

 ב ןֶתָגְי ןָּכ םֶדֶמַּב םּומ ןִתִי רשאכ ןש תחְּת ןש ןוע תחת ןיע
 םֶכָל הָיִהְי דָחֶא טֿפְׁשִמ= :תָמּוי' םָרֲא הָּכִמּו יהָּנְמְלַשְו הָמַהְב הָּכַמּו"יי
 -לֶא הָׁשֹמ רב = = ּםֶביִהְלֶא הָוהְי ינא כ הָיָהְי חַבְאְכ רג
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 172 ארקיו 25,22—24,23

 ותא ּוִמְגְרַו הָנֲחַמַל ץּוחמדלֶא לָלְקְמַהתֶא ּואיִצויַו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב
 פ :הַׁשמ-תֶא הָנהְי הוצ רשאּכ ושע לֵאָרְׂשִ-יגבּו ןבָא

 יֵנְּבלָא רָבּד :רמאל יִניִס רֶהְּב הָשמלֶא הוהי רבנו ל5

 םָכָל ןתנ נא רשא ץֶָאָהלֶא ּואֹבֲת כ םָהלא ָּתְרמָאְו לֵארְׂשִ
 םינש ששו ְךְרָׂש עֶרְזִּת םיִנָש ששי :הוהיל תָּבַש ץֶרָאָה הָתְבַׁשְו

 ןותְּבש תֵּבְׁש תַעיִבְׁשַה הָנָשַבּוי ּהָתֶאּובְּת"תַא ָּתְפַסֶאְו ףמְרּכ רַמְזַּת

 יתָא :רֶמזַת אל ָךְמְרכְו עז אל רש הוהיִל תָּבׁש ץֶראָל היה
 ןותְּבַש תֶגׁש רֶצְבִת אָל יִּדָריֵזְנ יֵבְּע-תֶאְו רוצקת אָל ְריִצְק יֵחיֵפְס
 4 בע ל הָלָבָאְל םֶכָ ראה תַבש הָיָה זר הָיָהִי

 תב עְבָש 1 תפסו : | ולכל הת לכ היה
 םיִנְׁשַה תַתְּבַש עבָׁש יִמָי ל וֵָהְו םיָמְעְּפ עבָׁש םיִנָש עַבָש םיִנְׁש
 רושְעַּב יֵעֵבׁשַה שֶדְחּב הָעּורְּת רפוש ָּתְרַבעַהְול :הָנָש םיִעָּבְרַאְו עשְּת
 תֶא םֶּתְשּדְקְויפ :םֶכצְרַא"לְכְב רַפֹוׁש ּוריִבעַּת םיִרְפָּכַה םֹויְּב שדחל
 אוָה לָבוי ךיִבְׁשידלְכְל ץֶרֲאְּב רוָרְּד םֶתאְרְקּו הָנָׁש םיִשָמחה תנש

 ּובָשַת תְחּפשמלֶא שיאו ּותְזֲַא-לָא שיא םְבְׁשְו םֶכָל היהְּת
 ורצקת אָלְו ועְרָזִת אֶל כָל הָיָהת יהָנָש םיִׁשִמֲחַה תֶגְׁש או לבו
 םֶכְל הָיִהִּת שדְק אוה לבי יִּבָיי :ָהיֶרזְנ"תֶא ּורְצְבִת אלו היַחיִּפְסתֶא
 ּובָשְּת תאְּנַה לָבויַה תנָשְּב* א :ּהָתֶאּוְבִּתתֶא ּוְלְכאּת הֶדָשההֶוִמ
 ְּתיִמַע דיִמ הנק וא הימעל רָּכְמִמ ּורְּכְמַתְיִכְו :וָנחַא"לְא שיא
 תֶאַמ הָנְקִּת לבה רַחַא םיִנָש רֶפְסַמְּב5 :ויָחֶאתֶא שיא ונות-לא

 הָבְרִמ םיִנָשה בֶריִפְל :ָלרְּכמִי תֶאובְִיִנָש רְַּסמְבְּךָתימע
 אּוה תאּובת רַּפְסִמ יִּב ותָנְקִמ טיִעָמַּת םיִנָשַה טַעְמ יִפְלּו ּותָנָקִמ
 הָוהְי ינַא יִּכ ךיֶהלֶאְמ ָתאַרִיְו ותימעדתֶא שיִא ּונות אָלְויז :ךל רָכֹמ
 םָתֹא םֶתיִשעְו ּוְרָמָשִּת יִמּפָשִמתֶאְ יַתְקֶחתֶא םֶתיִשעַרי :םֶכיִהְלֶא
 עבשל םתלכַאו הירפ ץֶרָאַה הנתנוי* :חטבל ץֶרָאָה-לע םּתְבשיִו
 ןה תַעיִבָשה הָנָׁשּב לָכאּג"המ ּוְֹמאְת כי :ָהֶלָע חט בש
 הָנָשּב םֶכָל ֹיִתָכְרְּב"תֶא יִתיִנִצְו=י ּונֲתֶאּובְּת"תֶא ףָסֲאָנ אָלְו עֶרְזג אל
 הָנָשַה תא םָּתְעַרְזּו- :םיִנָשַה ׁשֶלְׁשל 'הָאּובְּתַה-תֶא 'תֶשָעְו תיֶׁשְׁשַה
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 אוּב-דע תַעיִׁשְּתַה הָנׁשַה ורע ןָשָי הָאּובְּתַהְְוִמ םָּתְלַכַאְו תַניִמָשַה
 ץֶרָאָה ילדי תָתְמְצַל רֵכָּמִת אָל ץֶרָּפָהְוי :ןַשִי ּולְכאּת ּהָתֲאּובְּת
 ּונְּתִּת הלא םֶבְתַּנְחַא ץֶרֶא לבב :יִדָּמַע םָּתַא םיִבָשוְתְו םיִרְגיִּ
 ברקה ולַאְג אֵבּו וָתְזִחַאמ רֶכְמּו ךיִחֶא ךּומייַפיפ ס :ץֶרֶאְ
 הָניִׂשֲהְו לא ל"ה אל יִּ שיאו :ויחֶא רֶּכְמַמ תֶא לֵאָנְו ויָלֵא
 ףדֹעֶה"תֶא ביִשָהְ ורכְמִמ יֵנְׁש-תֶא בשָחְול :ותְלאְנ יֵדָּכ אָצִמּו ודי
 ביִשָה יִּד ודי הָאצִמ-אל םָאְ> :ותְּנִחַאל בש ול-רכמ רֶׁשֲ שיאָל
 בֵׁשְו לֵבייַּב אָצְיְו לבויה תַנָש דע ותא הָנְקַח יב ורְכְמַמ הָיָה ול
 הָתְיֲהְו הָמֹוח ריִע יבָשומדתיּב רָפְמְיִּ שיאו“ ס :וּזְחַאל
 לַאגודאל םָאְופ :ֹותָלֲאָג הָיָהְּת םיִמָי יוִרְּכִמִמ תגָש תדע ותְלֲאנ
 הָמֹח אָלרְׁשַא ריִעְּבירְׁשֲא תִיַּבַה םָקֹו ּהָמיִמְת הָנש ל תאלַמ-רע
 רֶׁשֲא םירצחה יִּתְבּוז :לַביִּב אָצְי אל ויתר ותא הָנקל תֶתיִמַל
 לָביִבּ ול"הְָהְ הלא בֵׁשֲחְי ץֶרָאָה הנש-לע ביִּבָס ּהָמח םהֹלויא
 :םיולל הָיִהִּת םלוע תל םֶתְּזִחַא יֵרֲע יִתְּב םולַה * יִרָעְוּ :אַצְי

 יִ ליב תְנִֶא רעו תְִּב"רּכְממ אָצְיְו ולה לני ירשו
 שֶרְנִמ הָדׂשְוי :לֵאָרְׂשִי ינּב ךותָּב םֶתָּנִחַא 'אוה םיוְלַה יֵרע יִּתָב
 רכו5  ס | ?םָהָל יאּוִה םָלֹוע תּגִחַאדיִּכ רֶכָּמִי אל םֶהיֵרֲע
 :ִּךָמִע "יַחְו בֵׁשֹותְו "רג וב ָּתָקְוֲחַהְו ְּךַמע ּודְי הָטֵמּו ףיִחֶא ּךּומָ
 :ּךמַע ְּךיִחָא יחו ךיהלאמ ָתארִיְו תיִּבְרַת שנ ותאמ חּקְּת"לַאל
 יִנָא 8 לבא ןַּתת-אל תיִּברֿמּו ְּךֵׁשְנְּב ול ןֵּתתאָל ףּפְסַּ"ִתֶאז
 -תֶא םֶכָל תַתָל םִיָרְצִמ ץֶרֲאַמ םֶבְתֶא יִתאֵצֹוה"רַׁשֲא םֶכיֵהְלֲא הָוהְ
 ְּךַמַע ּךיִתֶא ךּומְייִכְוּפ  ס :םיהלאל םֶכָל תֹויִהל ןענְּכ ץֶרֶא
 ְךָמע הָיָהָי בָׁשֹותְּכ ריִכְׂשְּכי :דָבֲע תבע וּב דבעְתאל ךְלרַּכְמַנְו
 בָׁשְו מע ויָנָבּו אוה ְּךַּמעמ אָצְיְוי מע רבעי לָביַה תַנְׁש-רֲע

 יתאְצוהרַשַא םה ידי בש ויָתֲֹא תֶגחא"לֶאְו וָחְּׁשִמלָא
 ךֶרְָּב ֹוָב הָּדְרִת"אְל* בע תֶרָּכִמַמ ָּרכָמִי אל םִיָבְִמ ץֶרָאמ םָתֹא
 וש ב רֶׁשֲא םיוגַה תָאמ ְּךָלייָהְי רש ּךְתְמִאַו הדבעְריי יהא ָתאְָיו

 םיִרַָּה םיִבָשותַה יֵגְִּמ םַנְו5 :הָמָאְו דָבֲע ּונְקִּת םָהֵמ םֶכיִתְביִבְס
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 תׁשרל םֶכיִרֲחַא םכינבל ז םֶתַא כ זה םָכָל ּיָהְ
 -אל ויחְאְּב שיא לָאְרָשְיִנּב םֶכיַחאְבּ ודבעת םֶהָּב םלעל הֶזְחַא

 מו מע בָשּותו רג דָי גיִשַת יִכְוִש ס ְִּרֶפַּב וב הת
 ירחא+* :רג תחפשמ רקעל א ךֶמַע בשות רגל רַּכְמנְו ומ ְיֶחָא
 ֹודּדְב וא ולדדוא 9 :ּונְלָאְִי ויָחֶאֹמ דָחֶא ֵל"הָיְהִּת הָלֲאג רַּכְמְנ
 :לֶאָנַנְו וָדֵי הנישא נָא ותֲחּפְׁשמִמ ָרְׂשְּב רָאְׁשִמ-וִא ּונְלָאְִי

 ּורכְממ ב היו לכה תש רע לרמה תנשמ והנק"סע בשחו*
 ןָחיִפָל םיִנָשְּב תֹוְּבַר דועדםא:* :ומַע הָיְהְי ריִכָש יִמיִּכ םיִנָש רַפְסִמְּב
 תנָש-דע םיִנָשּב רֵאְׁשַנ טֿעְמ"םָאְוצ :ותְנְקִמ ףָסָּבִמ ותְלֲָנ ביש
 הָנָשְּב הָנָש רכש :ותְלְאְנתֶא ביִׁשי ויִגָש יָפְּכ ול-בַשחְו לָביַה
 אָצַיַו הָלֶאְּב לֵאגִי אלםַאְו :ךיניעל ּךְָפְּב ונררידאל מע הָיְהִי
 :ֹוָמע ויָנָבּו אּוה לָביַה תַנְׁשִּב

 ץֶרָאמ םָתֹוא יִתאַצֹוהרֶׁשֲא םַה יִדָבַע םיִרְבַע לארָשו"ינב ילדי 55
 הָבָצַּו לָסַפּו ליל כָל ושעת 26 ּוםָכיִהְלֲ הָוהְי יא םִָרְצַמ

 נא ראית ישו ורשת ית כיל הוה יגא
 פיי :הוהְו

 יִּתַתָנְוצ :םֶתא םָתיׂשעַו ּורָמְָשִּת יֵתֹוצמ"תֶאְו כלת יִתקְחְּבִא
 גישה :וירפ ןתִי הָרָשַה ץעו הלובי } ץֶרָאָה הנְתָנְו םָּתִעְּב םֶכיִמְשנ

 עב ֶכְמְחל םתְלכְַו ערז-תֶא גישנ ריְִבּו ריִצְבדתֶא שי םֶָל
 4 םָּתְבַכְׁשּו ץֶרָאְּב םֹלָׁש יִּתַתָנְו5 םֶכְצְרֶאְּב חַטַבְל םָּתְבַשיִו

 השמח םָּכַמ פדרו :בְרֲחַל םֶכיֵנְפְל ולְפָנְו םִכיֵבְיִא-תֶא םָּתּפַדְרּול
 :ברחל םכינפל םַכיֵביִא ּולְפנו ּופְרְרִי הָבָבְר םָּכִמ הֶאָמּו הָאמ
 -תֶא יִתַמיִקַהְו םֶכְתֶא יִתיִּבְרִהְו םֶכְתֶא יִתיֵרְּפַהְו םָכיִלֲא יִתיִנָפּופ
 :ואיצות .שֶדַח יִנָּפִמ ןשי ןשונ ןשי םּתְלַכֲאו ו :םֶכְּתִא יִתיִרְּ

 תְכלַהְתהְוי :םֶכְתֶא ישפנ לעְגְת"אלְו םֶכוִתְּב יִנָכשִמ יתנו
 הָוהְי יִנֲאיג :םָעְל יִלויְהְּת םֶּתַאְו םיֶהלאל םֶכָל יִתיִיָהְו םֶפְכוְתְּב

 |  | Cp 26, 1 >2MSS 68'תֶלּו)  (1 fit'ת וא  vel'תֶו )3155((6569. 10155 47
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 םיִדְבע םֶהָל תִיָהְמ םִיֹרְצִמ ץֶרָאֹמ םָכְתֶא יִתאַצּוה רֶׁשֲא םֶכיַהְלֶא
 אלדמָאְו + | פ | :תיַמְמוק םֶכְתֶא ךלואו םֶבְלע תַטמ רבָשָאְו
 ּוסָאְמִּת יִתְקְחְּבדםַאְו 5 :הָלֶאָה תֶוָצּמַהלָּ תא ּולַעַת אָלְ ל עְמְׁשִת
 יֶתוָצְמדלָּכְתֶא תושע יִתְלְבל םֶכָשפִנ לעג יַטָּפְׁשִמדתֶא םֶאְו
 םכילע יִּתְדְקְפַהְו םֶכָל תאְּזהָשעַא יִכָאְדףִא6 :יִתיִרְּב"תֶא םֶכְרְפַהְ
 שפג תֶביִדֲמּו םיניע תולַכִמ תַחֹּלְקַה"תֶאְו תָפְחַשַהדתֶא .הֶלְתְ
 םָּתְפַנְנְו םֶכְּב יִנָפ יִּתַתְנְויז :םֶכיֵבְיֲא ּוהָלְכַאְו םכַעְרז קיִרֶל םַּתְעַרְזּו
 "םַאְו 5 :םָכְתֶא ףִדרְיִאְו םָּתְסִנו םכיִאְנְש םֶכָב ּודְרו םֶכיֵבְֲא נפל
 :םֶכיִתאֹטֲח-לֲ עבש םֶכְתֶא הָרָּסְִל יִּתְפסִיְו יל ּעְמשת אל הָלָא-דע
 םָכְצְרַא-תֶאְו לֶזְרַּבּכ םֶכיִמְשדתֶא יִּתַתָנְו םֶכּזִע ןואְּנ-תֶא יִּתְרַבָׁשְויפ
 ץעו הלּובי"תֶא םֶכְצְרַא ןתת"אלו םכְחְכ קיִרְל םֶתְו :הָׁשֲחנַּכ
 יִל עָמְשל ובאת אָלְו ירק מע כלת םָאְו>י :ֹויְרַפ ןֶתִי אל ץֶרַאָה
 תיח"תֶא םֶכָב ִתְחלׁשִהְו>י :םֶכיֵתאטַחַּכ עבָש הָּכַמ םֶכיִלַע יֵּתְּפסִיְ

 םֶכְתֶא הָטיִעָמָהְו םֶכְּתְמָהְּבדתֶא הָתיִרְכַהְו םַפְתֶא הֶלּכְׁשְו הָדָשַה

 ירק יִמַע םּתְכלַהְג יל ּרסְנת אל הָלאּביַאְוי :םֶכיכְרד משו
 לע עבָש יִנֲא-מּג םָכָתֶא יִתיִּכַהְו ירְקּב םֶכְמִע ינא-ףא יִּתְכַָהוי
 םֶּתְפַסָאְגְו תיִרְּביסְקְנ תָמְקִנ בֶרָּת םֶכיִלְע יִתאְבַהְו5 :םָכיֵתאְּטַח
 יִרָבָשְּב6 :בָיואדדְיְּב םָתַּתַנְו םֶפְכיִתְּב רָבָד יִּתְחְלַשְו םֶכיִרָעְלֶא
 וביִשַהְו דָחֶא רוָנַתְּב םֶכְמְחל םיִשָג רֶׂשֲע ּופָאָו םֶחָל-הַטִמ כָל
 תאזְּבֶאְיל  ס :ּועָבְׂשִת אָלְו םּתְלַכַאו לֶקֶשִמְּב םֶכְמְחַל
 ירקהתמחְב סֶכְמַע יִּתְכַלָהְי ה :יִרְקְּב יִמַע םָּתְכַלַהְ יל ּוָעְמְשִת אל
 םֶכיֵגְּב רֶׂשְּב םָּתְלַכַאג*פ :םֶכיִתאְטַחְלַע עַבָש יִנָאףִא םֶכְתֶא יִתְרסְיְו
 -תֶא יִּתַרְכִהְו םָכיִתְמְּב"תֶא יִּתְדַמׁשִהְופ :ּולכאת םֶביִתְנְּב רׂשְבּו
 םָבְתֶא יִשְפַנ הלו םָכיִּולּג יֵרְגֿפ"לע םֶכיֵרְּפ"תֶא יִּתַתְגְו םֶכיִנָּמַח
 חיִרָא אָלְו םֶכיִשְּלְקַמתֶא יִתומָשַהְו הָּבְרְח םֶכיֵרֲעדתֶא יּתַתָנְוי
 םֶכיִבְיִא ָהיֶלָע ּוָמָמְשְו ץֶרֲאָה-תֶא יִנַא יתמשהו:? :םֶכְחְחִיִנ חְיְרּב
 הָתְיָהְו בֶרָח םֶכיִרְחַא יִתְקיִרֲהַו םיוגב הָרְזֶא םֶכְתֶאְוּג :ּהָּב םיִבָשיה

 -תֶא ץֶרֶאָה הָצְִת ֹוָאצ :הָּבְרִח ָיְהְי םֶכיִרָעְו הָמָמְׁש םֶכְצְרַא
 ץֶרָאָה תֵּבְׁשִּת זָא םֶכיִבְיִא ץֶרֶאְּב םָּתַאְו הָּמׁשָה יָמְי ל ָהיֶתֹתְּבׁש
 הָתְבש"אל רשא תא תבׁשִת הָמַשָה יִמְלּכ5 :ָהיָתתְּבַשתֶא תֶצְרַהְו
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 ךרמ יִתאֵבַהְו םָנְּב םיִרָּאְשִּנַהְו< :ָהיֶלֲע םֶנְּתְבְׁשְּב םֶכיֵתְתְּבְׁשִּב
 בֶרָח"תַסְגְמ ּוסָנְו ףִדנ הָלע לוק םֶתֹא ףדרו םֶהיִבִיִא תַצְרַאְּב םְָּבלְּב
 -אלו ןיא ףדרו בֶרָחְיִנָּפִמְּכ ויִחָּאְּבדַשיִא לשבר :ףדר ןיִאו ולְפנְ
 םֶכְתֶא הָלָכֲאְו םִיֹוּגַּב םָּתְדַבַאו* :םכיִביא יִנָפל הָמּוקִּת םֶכָל הָיהְת

 ףֶאְו םֶכיִבִיִא תֶצְרּב םָנועב רק ֶכְּב םיִראְשְּגַהְו :סכיִבְא ר
 םֶתֹבֲא ןועדתֶאְו םֶנּועתֶא ּוָתְתַהְופ יּוקָמִי םָּתַא םַהֹבֲא תָנֹועַּ
 לא ינַא-ףַאז :ירֲקְּב יִמע ּוָכְלֲהרְׁשֲא ףאו יֶביּולֲעָמ רֶׁשֲא םִלעֶמְּב
 לרעה םֶבָבְל עַנָּכִי דָא-ואי םֵהיֵבְיִא ץֶרֶאְּב םֶתֹא יִתאֵבֲהְו יֵרֲקְּב םָמְע
 יֵתיִרְּבדתֶאי ףאו בוקעי יָתיִרְּב"תָאי יִּתְרַכֶזְויי :םֶנְועְתֶא וצי זַאָו
 ץֶרָאָהְו ;רֶכְזֶא ראמה רָכְזֶא םהְרְבִא יַתיִרְּבתֶא ףאו קח

 -תֶא ּוְצְרִי םַהְו םֶּהָמ הָמשְהְּ היֶתתְּבַשתֶא ץֶרתו םֶהֵמ בֶזַעְּת

 :םשפנ הלעג יִתְקְחתֶאְו ּוסָאָמ יִטְּפְשַמְּב ןעיבּ עג םגֹוע
 םיִּתלעְג"אָלְו Fo םֵהיֵבְיֲא ץֶרֶאְּב םָתֹויָהְּב יתאזדסנ ףָאוײ
 יִּתְרַכְזְו45 :"מַהיַהְלֶא הֹוהְי ינַא יִּכ םֶּתִא יִתיִרְּב רַפָהְל םִתלַכְל

 יניעל םיִרְצְמ ץֶרָאַמ םתאדיתאצוה רֶׁשֲא םינשאר תיִרְּב םָהָל
 םיִתְחַה הלא :הוהְי יִנֲא םיֶהלאל םֶהָל תֹיְהְל םנַה
 רֶהְּב לֶאָרְׂשִי נב ןיְּו וניִּב הָוהְ ןָתְנ רֶׁשֲא תֹּוּתַהְו םיִטָּפְׁשִמַהו
 פ  :הָׁשֹמידיּב יִניִס

 ָתרמֲאְו לֵאָרְִי יגְּב"לֶא רבי :רָמאַל השמדלא הָוהְי רבני 7
 רֶכנַה ךְּכְרָע הָיָהְוי :הָוהיִל תשְפְנ ָךָּכְרעְּב רֶדְג אפי כ שיא םֶהלא
 לָקְש םישמח ּּכְרע הָיָהְו הָגָש םיששְרְּב דעְו הנ םיִרְשע ןּבַמ
 :לָתָׁש םיִשלָש ָךְכרֶע הָיָהְו אֹוָה הָבְקְנ"ִאְוי :שָדְקַה לֶקֶשְּב ףָסָ
 רָב ְךְּכְרע הָיָהְו הָנָש םיִרְׂשְעְְּב דעו םיִנָש שַמְחְרְּבִמ םאְו
 שַמָחְְּב דַעְו ׁשֶדֹחְּבִמ םֶאְו< :םיִלָקׁש תֶרָשע הָבְקְנַלְו םיִלֲתְׁש םיִרָשִע
 תֶשְלְׁש ּכְרָע הָבְקְּגלְו ףַסָּב םיִלְקְש הָׁשִמֲח רֶכְנה ךַּכְרַע הָיָהְו םיִנָש
 ְּכְִע הָיָהְו רֶכָז"םִא הָלָעַמְו הָגֶש םיִשָשְרְּבַמ םאְוז :ףָסָכ םיִלְקֶש
 ךָכְרעִמ אוה ּךֶמִימאְו* :םיִלְקְש הָרָשִע הָבְקְּנלְו לקָש רֶשָע הָׁשֹמֲח
 רֵלּגַה ד גַשּת רֶׁשֲא יפדלע ןָהֹּכַה ותא ךיִרָעָהְו ןהכה פל ֹודיִמֲעָהְ
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 ןּבְרְק הָּנִמִמ 'ּוביִרְקִי רֶׁשֲא הָמַהְּבִאְו*  ס | :ןקּפה ּונָכירעי
 -אָלְו ונָפילַחְ ו :שֶדְקדהְיַהְי הוה וּנָּמִמ ןִּתִי רֶׁשֲא לכ הָזהיל

 הּמֵהְבִּב הָמֵהְּב ריַמָו רָמָהְדִאְו בֹוָמְּב עֶבֹוא עֶרּב בוט ותא ריִמָי
 -אָל רֶׁשֲא הָאַמְט הָמֵהְּב"לְּכ םִאְויי :ׁשָדק"היָהְי וֶתְרּומְתּו אּוההְיָהְו
 :ןקּפה נפל הָמַהְּבַהְדתֶא דיִמָעָהְו הנהיִל ןָּבְרִק הָּנָמִמ וברק
 :הֶיָהְי ןַּכ ןֵהֹּכַה ְּךְכרֲעְּכ עֶר ןיבו בוט ןיִּב ּהָתֹא ןַהֹּכַה ְּךיֶרֲעָהְויי
 שיָאְו + ברע לע ותשימח ףָקְי הָנְלֲאנְ לֶאְּנדםָאְו
 עֶר ןיבו בוט ןיּב ןֵהֹּכַה ּוכיִרָעָהְ הוהיל שדק ותיִּבתֶא שקדי
 ותיִּבדתֶא לָאְְ ׁשיִּדְקַּמַה-םַאְויפ :םּוקִי ןֵּכ ןָהּפַה ותא ךירעי רֶשַאַּ
 ותָּזְחַא הָרָשִמ םָאְווֿפ = גול הֶיָהְו ויל ָּךְכְרעְִסַּכ תיִשיִמַח ףסיו
 םירעש רַמֲח עֶרָז ֹועְרַז יל ךְּכְרע הָיָהְו החיל שיא שיִדְקי

 :םוקי ככ ּוהְָש שיק לביה תגשמ"סא יז כ לש םיִשַמחב
 יִפדלע הָסְַה"תֶא ןהּפה ול-בשחו ּוהָדָש שיִדְקִי לָביַה רֶחאדאְוי
 לֶאְגְי לֶאָג-םִאְויפ :ִךּכְרְעִמ עַרְנִנְו לביה תֶגָש דע תֹרָתּוְּנַה םיִנָשה
 :ול םקו רילע ְךּכְרע-ףסּכ תישָמְח ףסיַו ותא שיִדְקמה הֶדָשַה-תֶא
 -אל רֶחא שיִאל הֶדָשַה-תֶא רַכָמדםִאו הלָׂשַה-תֶא לֵאָנְי אל םָאְוס

 םֶרְַה הָרָשּכ הָוהיִל ׁשֶדל לביב ואב הָרָׂשה הָיָה :דו לֶאְנ
 הָדְׂשִמ אֶל רָשַא ותְנְקִמ הֶרָשתֶא םאְו> | :ֹותְּזִחא הָיָהִת ןָהַֹל
 תֶגָש דע ְּכְרָעָה תָסְכִמ תא ןהפה יָלבשחְ :הָוהיִל ישידקי ותּנִחא
 לבויַה תַנָשְּב< :הָוהיִל שֶדְק אּוהַה וב ךְּכְרָעָהְתֶא ןַתָנְו לבה
 ילָכְו5 ץֶרָאָה תזחא ולרָשאל וּתַאְמ ּוהָנְק רשאק הָרָשַה בּושי
 לָקְׁשַה הָיָקְי הָרְג םיִרְׂשֲע שה לקשַּב הָיִהְי כר
 -םִא ותא שיא שיִדְקְיאל הָמֵהְבִּב הָוהיִל רֵּכְבִי רֶׁשֲא רֹוְּביְרַאפ
 ְָּרַעְב הָרָפּו ּהֵאַמטַה הַָמֵהְּבַּב מאו :אּוה הָנהיל הש"םא רוש
 םֶרֲח"ְלְּכ אי :ּכְרַעְּב רֵּכְמַנְו לֵאָנ אלזא ויל ותְׁשִמֲח ףסיו
 הָדְׂשִמּו הָמַהְבּו םֵרָאַמ ולח רֶׁשֲאלְכִמ היהיל שיא םֶרְחְי רֶׁשֲא
 "לב :הוהיל אּוה םיִׁשָדְק"שְדק םֶרַח-לָּכ לא אָלְו רֶכַמִי אל ותָזְחַא
 :תמוי תֹומ הֵדְּפִי אֶל םֵדֲאָהְוִמ םֶרֶחְי רשא םֶרח
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 178 ארקיו 27,3034

 שָדְק אּוָה הָוהיל ץעָה יִרָפִמ ץֶרָאָה ערּנִמ ץֶרָאָה רשָעַמלָכְו
 לֶכְוי :ויָלֲע ףסי ותישמח ורשעממ שיא לֶאְִי לֵאָנ"םֲאְוּי :הָוהיִל
 ׁשֶָק"הְיְהי יִרישְעָה טָבָשַה תחת רַבְעְירֶָשַא לָּכ ןאצְ רֶקְּב רשָעַמ
 ּוְריִמְו רַמָה"םֲאְו ָּריִמְי אָלְו עֶרָל בוטְןיּב רֶקְבְו אלי :הָוהיְל
 רֶׁשֲא תצְמַה הלא = = :לֶאָנְו אל ׁשֶדָק"הֶיְְי וָתְרּומְתּו אוָהיִהָיָהְו
 :יִניס רָהְּב לֶאָרְׂשִי ינְּגילָא הָשמִתֶא הָוהְי הנ

30 231155 260867 (et 69 2MSS) 'p. 



NUMERL רבדמב. 

 לָחֶאְּב דעומ לָחְאְּב יִניִס רָּבדִמְּב השמדלֶא הָוהְי רָּבדיוי 1
 ואש :רמאל םוָרְצִמ ץֶרֶאְמ םֶתאַצְל תיִנָשַה הָנָשַּ יִנָשַה שְדחל
 רַפְסַמְּב םֶתְבַא תיִבְ םֵתֹחּפְׁשִמְל לֶאְרָשְייִנּב תדע שארדתָא
 אָבְצ אצל הָלְעַמְ הָנָש םיִרָשַע ןֵּבִמ :יםָתלְְּלְנ רז יתומש
 ׁשיִא ּויָהְי םֶכְּתַאְוַי :'ןרהאו הָּתַא םֶתאְבְצְל םתא דפ לֶאְרְשְיּ
 םיִשָנַאָה תֹוָמְׁש הָלֲאְופ :אּוה ויתֹבַא-תיבל שאר שיא הממ ׁשיִא
 לֵאיִמְלְׁש ןופעְמשלפ ;רּואיִדָשְְּב רּוציִלֲא ןבּוארל םֶבָּתִא ּודָמַעְי רֶׁשא
 רג לֵאָנתְ רֶכׁשָשיל* :בָדְנימַעְ ה שנ הּוהילל שרר

 :ינעֶדג ב ןֵריִבַא ןמיְנַבְלי :רוצהלפב לאילמנ השנמל דּוהיִמִע
 ףַסילא דְנְל* :ןָרְבֲעְדןּב לָאיִעְגַּפ רָשָאְל :יִדְשומעה ןְּב רֶזָעיִחַא ןולי>
 יִאיִשְנ הֶדָעַה יארק הָלֶא :ןיִעְןְּב עריִחַא ילָתְפַנל :לָאּועּדןְּ
 תַא ןרהאו הָשמ חקיויז :םה לֵאָרְׂשִי יִפְלַא ישאְר םָתֹובֲא "תוטמ
 דָחֲאַּב וליהְקַה הָנַעַהלָּ תֶאְויפ :תֹומְׁשְּב ּובָקְנ רֶׁשֲא הָלֲאָה םיִׁשְנֲאָה
 תומש רָּפְסִמְב םָהֹבֲא .תיבל םֵתֹחָפְׁשִמ-לע דלתו יינָשַה שרחל
 הָׁשֹמדתֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲאַכ :םֶתלְנְלְְל הָלְעַמְ הָנָׁש םיִרְׂשִע ןְּבַמ
 לֵאָרְׂשִ רֶכְּב ןֶבּואְריְב לק יס הופ רֵּבְמַּב יםָדְקְפיַו

 לכ לגל תומש רפְסמְּב םַתֹבֲא תיבל םֶתֹחְִּׁשְל תלות
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 180 רברמב 1 ,3

 הָטמְל םֶהיִדְקְּפִיי אָבְצ אצי לָּכ הָלְעַמְו הָנָש םיִרְשִע ןֶּבִמ ירָכָ
 נבל פ :תֹוִאַמ ׁשֵמֲחַו ףלַא םיִעְּבְרִאְו הָשָש ןֶבּואְר
 תומש רֶפְסמַּב ויָדְקִּפ םָתֹבֲא תיבל םֶתְחַּפָשמְל םתדלות ןועמש
 :אבצ אצי לָּכ הֶלְעַמְו ּהָנש םיִרָשְע ןְבִמ רַבָזלָּ םֶתלְָּלָנְל
 פ :תואָמ שלש ףלא םיִשָמְחְו הַעְׁשַת ןֹועְמְׁש הטמל םָהיֵדְקְפ
 ןְּבִמי תֹומַׁש רַּפְסַמְּב םָתֹבֲא תבל םֶתחַּפָשִמְ םתְדְלות דג ינָבְל

 הֵׁשִמֲח דג הָפמְל םֶהיִדְקְפ :אָבְע אצי לכ הָלעַמְו הגש םיִרָשָע
 םֶתֹרְלּוְת הָדּוהְי ינְבְל5 פ :םישמחו תֹוִאַמ ׁשֵׂשְו ףֶכֶא םיִעְבְרַאְ
 הֶלָעַמְו הָנַׁש םיִרָשַע ןְּבמי תמש רַּפְסִמּב םָתֹבֲא תיִבְל םֶתחַּפָשַמְל
 שש ףלא םיִעָבשְו הָעְּבִרַא הָדּוהְי .הטמל םֵהיֵדְקּפ*ל :אָבְצ אצי לכ
 םַתְבַא תיבל םָתֹחַּפִׁשִמַל םָתֹדְלוּת רכש נבל פ :תואָמ
 הטל םֶהיֵדְקְּפ>פ :אָבְצ אַצי לכ הָלעַמְו הָנָש םיִרָשָע ןְּבִמ תמש רָּפְסִמְּב
 ןלובְז נבל פ :תוִאַמ עֶּבְרֲאְו ףלא םיִשָמחְו הָעְּבְרַא רֶכשֶשיי
 הָנָׁש םיִרְׂשְ ןֶּבִמ תמש רַּפְסַמּב םֶתְבַא תב םֶתחְּפְשִמל םֶתְדְלּת
 ףלא םיִׁשַמֲחו העְבְׁש ןְלּובְז הָטַמְל םָהיִדְקִפיי :אָבְצ אצי לכ הלעמו
 םָתֹחַּפְׁשִמְל םֶתְלות םִיֹרְפָא ינבל ל ףסוי יגל פ :תֹואַמ עָבְרַאְו
 :אָבָצ אצֹי לכ .הלעַמְ הָנש םיִרָשָע ןֶבִמ תמש רַפְסִמַּב םָתֹבֲא תיִבְל
 נבל פ :תֹוָאַמ שמחו ףלא םיִעָבְרַא םִיִרְפֶא הָטַמְ םָהיֵדקְפ
 םיִרָשַע ןֶבִמ תומש רְּסִמּב םַתבַא תיבל םֶתֹחְּפְשִמַל םֶתְֹלוּת הָשַנִמ

 םישלׁש םִיָגְׁש הָשֵנְמ הטמל םהיִדְקְּפ5 אָבָצ אָי לָּכ הָלְעַמְו הָנָש
 תיֵבְל םֶתחְּפָשַמְל םֶתְדְלּוִת ןמנְנִב יִנְבִלג פ  ּםיִתאָמּו ףֶלֶא
 :אָבְצ אצי לָּכ הָלְעַמְו ּהָנָש םיִרָשָע ןֶּבִמ תמש רַּפְסַמְּב םָתֹבֲא
 פ :תֹואַמ עֶּבְרַאְו ףֶלֲא םיֵשלׁשּו הָשַמַח ןָמָיְנְב הטמל םָהיֵדְקְּפ
 ןְבִמ תמש רַּפַסַמְּב םָתֹבֲא תיבל םָתֹחִַּׁשִמְל םֶתְדְלּת ד נבל
 םִיָנְׁש ןֶד הטמל םָהיֵדְקְּפפ :אָבָצ אצל לֵב הָלְעַמְ הָנָש םיִרָשָע
 םֵתֹחַּפְׁשִמְל םָתְֹלות רֶׁשֲא ינְבלס פ :תואמ עבשו ףֶלֲא םיִׁשְשְו
 :אָבָצ אצל לכ הָלְעַמו הָנָש םיִרשַע ןַּבִמ תמש רַּפְסִמְּב םָתֹבֲא תבל
 פ :תואמ שמחו לא םיִעָּבְרַאְו דָחֶא רֶׁשֲא הָטַמְל םָהיִדְקַפיי
 ןְבִמ תמש רַּפְסְמְּב םֶתבַא תיל םָתֹחּפְׁשִמְל םֶתְֹלו יִלָתְפַנ נב:

 הָשלָ ילתְפנ הָממְל היקפי :אָבֶצ אצי לכ הָלְעִמְו הנ םיִבְׂשֲ
22 dl 6 17MSS 6963) DTP ut 21 etc) | 24 63 - 20° (3 invers); 
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 הָשמ דקֶּפ רֶשַא םיִדקְפַה הָלֶא< פ :תֹואמ עּבְרַאְו ףַלֶא םיֵׁשֵמֲחו
 'ויתבָאדתיבל ידָחָא-ׁשיִא שיא רָשָע םיִנָש לֵאָרְׂשִי יִאיִשִנּו ןרהַאְ
 הָנָש םיִרָשַע ןֶפִמ :םָתֹבֲא תבל לארשידינב ידוקְּפ- לָּ יהיו יָה
 תואמשש יםיִדקֶּפַהְד לכ ליהי :לֵאָׂשְּב אבצ אציל הָלֲעַמְו

 העמל םִילַהְוז :םיִׁשִמֲחַו תואַמ שמחו םיִפלַא תְׁלְׁשּו ףלֵא
 הָשמדלֶא הָוהְי רדיו  פ מכות ּדָקָּפִתִה אל םתֹבא
 ךֹוִתְּב אָׂשִת אָל םַׁשאֹר-תֶאְו דקת אל לול הָטַמדתֶא ְךָאפ :רֹמאָל
 -לָּכ לעו תֶדָעָה כשל םיולה-תֶא רקפה הָּתַאְופ :לֵאָרְׂשִי יִנְּב
 םֶהְו לכ לָּכ"תֶאְו ְכְׁשַמַה-תֶא אשי הַמֵה ול"רׁשֲאלכ לע לכ
 םיולַה ותא ּודיִרוי ןֵכׁשִמַה עֶסְנִבּוי :ּוְנחְי ןֵבְׁשַמַל ביִבָסְו ּוהָתְרָׁשִ
 ינָּב ּונָחְוי :תַמּוי בֵרּקַה רזה םיולה ותא ומיקי ןָּכְׁשמַה תנחבו
 יננחי םיולהו .:םֶתְאְבְצל ולָנד-לֲ ׁשיִאְו והנחמ-לַע ׁשיָא לַארׂשִ
 ּורמשו לארי יִנָּב תֶדַעד לע ףצק היהידאלְו תֲַעֲה ןֶּבָשַמל ביִבָס

 לכפ לֶאָרׂשִי יב שעיר = = = :תעֶה ןכָשמ תֶרָמְשַמִתא םיולה
 :ּושָע ןְּכ הׁשֹמ"תֶא הָוהְי הָנצ רָשַא

 לְנִדַלַע ׁשיִא+ :רמאל ןְרֲהָאלָאָו הָׁשֹמ-לֶא הָוהְי רּבדוו 2
 רֶעּומ"לֶהׂאְל ביִבָס דֶננמ לֶאָרְׂשִי יֵנְּב וָנֲחַי םָתבֲא תיִבְל תתאְב
 איִשְנְו םֶתְאְבַצְל הָדּוהְי הָנֲחִמ לֶגָּב הָחְרְזִמ הָמְרַק םיִנחַהְוי ּנֲחי
 םיִעְבְשְו הָעְּבְרַא םָהיֵלְקְפּו וָאָבְצּוצ :בָדָניִמעְֶּב ןושחְנ הָדּוהְי ִגְבִל
 רֶכׁשְׂשִי יִנְבל איִׂשָנְו רָכׂשְׂשִי הַטִמ ויִלָע םיִנֹחַהְופ :תֹוֲאַמ ששו ףֶלֶא
 עֶּבְרַאְו ףלא םישמחו הָעְְּרַא ויָָקְפּו ֹואָבְצּו :רָעּוצְָּב לאָנתנ
 ואָבְצּ :"ןלַח ב בָאיִלֶא ןלובז י יִנָבְל איׂשָנְו ןְלּובְז יהטמ7 :תֹוָאַמ
 הָנֲחמל םיִדְקְּפַה- לכ :תֹוָאמ עֶּבְרַאְו ףֶלֶא םיִׁשַמֲחַו הָעְבְׁש ויָדְקְתּו
 םָתאָבְצְ תֹואַמ-עּבראְו םיִפלֲא-תֶׁשׁשְו ףְלֵא םינמשּו תל תֶאְמ הָדּוהְי
 םָתאָבצַל הָנָמיִּת ןבּוא הנחמ לנוס ס ּועָסִי הָנשאְר
 הָׁשְׁש ויָדְקְפּו וָאְבְצּויי :רּוִאיִדְׁשְְּב רּוציִלֲא ןבּואְר ינבל איִשְנְו
 איִשְנְו ןוִעְמׁש הָטמ ויָלֲע םֶנוחַהְוי> :תֹוִאַמ שמחו ףלֶא םיִעָּבְרַאְ

 44 * 6+ הָּמַמְל דָחֶא הָטַמְל; גם יָא 'מָל | * 1 6 255 6 םֶת---|
 45 ** 26 םֶתאְבְצְל טז 52 | 46 = >6 | 47 15 6 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ְךֹותְּב טז 2,33|
 50 prps 13 (ut 63( | 52 > ודי | 53 ?6A + דָנָנִמ Cp | (cf 22) 2, 23 סו

(ut16 8. זז | 7 * 5155 8  ut 4. 13 etc;4 | 1 םֶהיִדְקִפּו cfig|5cfis 

 14. 22. 29( 6 [id 20] ut) D1' 5. 12( | ל cfig|8cféjro 65 'צ || זז + 6.
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 הָעְׁשּת םָהיִדְקְפּו .ואְבְצּויי :יִּבָשיִרּוצְָּב לֵאיִמָכְׁש ןֹועְמְׁש יִנְבְל
 ףָסיַלָא דָנ יִנְבְל איִשְנְו דֶג הָטִמּויי :תוֶאַמ שלְשּו ףֶלֶא םישמחו
 תוָאמ ׁשָׂשְו ףְלֶא םיִעְּבְראָו השמח םֶהיִדְקִפִ ִאָבצּופ :לֶאּועְרָּ
 םיֵׁשִמֲחַו דַחֶאְו ףֶלֲא תֵאָמ ןֵבּואָר הָנֲחַמְל םיִיקְּפַהלָּכי< :םיִׁשַמֲחַו
 עֶסָנְויז ם :ּועָסִי םִיַנׁשּו םֶתאְבַצְל םיִשָמִחְו תֹוָאַמ"עַּבְרַאְו ףָלֶא
 שיא ּועָסִי ןָּכ נחי רשאכ תֶנֲחמִה ְּךֹוִתְּב םִיֹוִלַה הָגֲחֿמ דעומ לָהֶא
 הָּמָי םָתאְבַּצְל םיִרְפִא הגַחְמ לֶנָב*  ס  :םָהיֵלְגְל ודילַע
 םֶהיֵדְקְפּו ֹואְבִצּופ ודּוְהיִמעְןְּב עָמְשיִלֶא םִיְֹפֲא יִנְבְל איׂשָנְו
 הָשנֶמ יגְבִל איִשְנְו הָׁשֹנְמ הָמִמ ויִלָעְויי :תואמ שמחו ףֶלָא םיִעָּבְרַ
 :םִיָתאָמּוףְלַא םישלשּו םִיָנְׁש םֶהיֵדקפּו וָאְבְצּוי :רּוצהָלְּפ"ןּב לֶאיִלְמּ
 םֶהיֵדקפּו ואבו :יִנעְַַּב ןדיִבָא ןְְגב יִנְבל איִׂשָנְוְכְנְּב הממ
 םִרְפֲא הָגִחְמְל םיִדְקְּפַהלָּכ+ :תוֶאמ עֶּבְראְו ףלֶא םישלֶשּו הָשִמַח
 ס | ּּעָּסִי םיִשְלֶשּו םֶתאָבְצְל הֶאַמּו םיִפְלַא-תנמְׁשּו ףַלֶא תֶאַמ

 -ןֶּב רֶזָעיִחַא ןַד י ינבל איִׂשָנְו םֶתאָבְַל הָנֹפִצ ןָד הָנֲחַֹמ לג

 :תוֶאמ עשו ףֶלֲא םיששְו םִיָנׁש םֶהיְְֵּו ואבו ישמע
 :ןֶרְכָעְְּב לָאיעְגפ רֶׁשֲא יִגְבְל איִׂשנְו רֶׁשֲא הממ ּוֵלֲע םיִנֹחֲהְוז
 ילָּתפנ הַטמּו=פ :תֹואַמ שמחו ףלַא םיִעָּבְרַאְו דָחֶא םָהיֵדְקְפּו ואְבְצּו*
 הָשלָש ם םֶהיֵדְקִפּו ֹואְבְצּופ :ןְניִעְַּב עֶריִחַא יְּתְפנ ינָבל איִשנְ
 לא תֶאְמ ןֶד הנחמל םיִדְקְּפַהלְּכי :תֹואָמ עֶּבְרַאְ ףלא םיִשָמַחו
 פ :םהיִלְגדל ועסי הָנֹרֲחֲאְל תֹוֲאַמ ששו ףֶלֶא םיִשָמָחְו הָעְבׁשְו
 םָתֹאֵבַצְל תנְחַמַה יִדּוקְּפד לָּ םתבַא תובל לַארׂשִידינב ידּוקפ הלא
 םיִולַהְר :םיִשָמְחַו תּוֶאְמ שמחו םיִפְא תש הָלֲא תואמדשש
 :השמדתֶא הָוהְי הּוצ רָשאּ ילארשו יִנָּב ְךֹותְּבי ּודְקַּפִתָה אל
 םֶהיִלגרְל נח ןּכ הָשמתֶא הָוהְי הרש ילכפ לֵאָרׂשִי ִנְּב ושֲעו =
 פ  :יָתֹבֲא תיֵּב-לַע ויִתחַּפָשַמל שיא עֶס בו

 רהְּב הָׁשמ"תֶא היה 'רֶבִד יב 'השמו ןֶרהא תֶדלּות הָלֶאְוי 3
 רֶזָעְלֶא אּוהיִבֲאֹו בֶדָנֹורַכְּבַה ןְרֲהֲאיֵנְּב תוָמָש הָלֶאְוי :יָניִס
 'אָלְמ"רְׁשִא םיִחָשְמַה םיִנֲהְכַה ןרַהֶא יגְּב תומָש הַא רָמְתיִאְו

vb, sed cf Al ad 1,5 | 13 et 10 pauc MSS .w. (id 4. 15 etc) 1'--12 8 2  

 1 48 |14 109155 29 T ut 1,14|17 6 'Di|Ig cfi3|20 ;(ut 6. 8. 11) 6( 1,ז0 |

om147 || 34 * 658 75, 6* רשאָּכ )6  ut1,12 | 33 6,םֶכּותְּב  cf 12 et25  
 השמ--ושעיו) ן b 8 invers (et ּוהָנֲחֹמְּב ||(dl|"l°Cp3,r pro 'h?רֶּבַד|26

6S Nn.ָאְו | ל 1 546 ' :Ch8,3| 3 * 5 )41115(61 (et EOgMSS)דּוהיִבַא וגו  
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 הָּרָז שא םֶבְרְקהְּב 'הָוהְי יִנְפל יאּוָהיִבֲאְו בָדָנ תֶמָיִגי :'ןהֶכְל ד
 רֶמְתיִאְו רֶזָעְלֶא ןָהכיַו םֶהָל ּיָהאְל םיִנָבּו יִניִס רֵּבְדַמְּב הָוהְי נפל
 :רמאל השמחלא הָוהְי רָבְדי5ַ  פ  :םֶהיֵבֲא ןרהא ינָפדלע
 :ותא ּוָתְרַשְו ןהכה ןֶרהא יִנָפְל תא תְדמעהו יול הָטַמדתֶא בֵרָקַה5
 דעומ לֵהֲא ינָפְל הֲָעֲה- לכ תֶרַמָשְמתֶאְו וּתְרַמְׁשִמ"תֶא ּורמשוז
 -תֶאְו רַעֹומ לא לב לכ-תֶא ורמשו* :ןֵכְׁשֶמַה תובעדתַא דָבעל

 םיוְלְהתֶא התו :ןכְׁשמַה תֶרֹבֲעיתֶא רבע לֶארְׂשִ נב תָרמׁשמ
 -תֶאְוי :לֵאָרְׂשִי ינְּב יתֶאמ ול הַּמַה םנּותְנ םנּותְנ ויָנְבְלּו ןְרַהֲאָל
 פ  :תֶמּוװי בֶרָּקַה רֶזַהְוםֶתָנְהִּכ"תֶא ּורמשְו דֹקְפַּת ויָנְּב"תַאְו ןרהא

 םולֵה"תֶא יּתַחְקל הָגַה יִנַאַו<* :רָמאל השמחלא הָוהְי רַב
 ּויהְו ילֶאָרְׂשִי ייִנְּבִמ םֶחְר רֶמּפ רוְְּבלָּ תַחָּת לאָרְׂשִ יִנָּב ףותמ
 םִיֹרצִמ ץֶרֶאְּב רֹוכְּב-לְכ תה םוויְּב ּֿכְּב-לְּכ ל יב :םיולה יל
 יִנַא ּויֵהְי יל הָמֵהְּברע םֶדֶאְמ לֵאְרְשִיַּב ובל יִל יִתְשּלְקַה
 :רמאל יִניִס רּבְדַמַּב הָשמלֶא הָוהְי רבני  פ  :הנהי
 ׁשֶדְח"ןְּבִמ רכז םֶתֹחְּפְׁשִמְל םֶתְבַא תבל יול יִנָּבתֶא דפ

 נצ רשאכ הָנהְי יפרלע הָשמ םָתא דפ דְִָּת הָלְעַמ
 תומָש הָלֲאְוא :יֶרָרמּו "תַהְקּו ּוׁשְרג םָתֹמְׁשִּב יִוליִנְב הָלֲא"ויְהיַול
 םֶרְמַע םָתֹחּפְׁשִמְל תֶהָק יֶגְבּופ :יִעְמְׁשְו יִנָבְל םָתחּפְׁשַמְל ןושְרְגיִנְּב
 הָלֶא יִשּומּו יִלְחַמ םֶתֹחּפְׁשִמְל יֵרָרְמ יגְבּוי :לֶאיּזעְו ןוחְּבַח רָהָצְ
 תַחָּפָשָמּ יִנָבִלַה תחפָשִמ ןושְַגְליי :םָתֹבֲא תבל יִולַה תֶחְּפֶשִמ םה
 רֶכְזלָּכ רֶפְסִמְּב יםֶהיִדְקְּפ< :יִּנָשְרַּגה תֹחְּפְׁשִמ םָה הָלֲא יִעֲמְׁשַה
 תַחַפְׁשִמ>ג :תֹואַמ שמחו םיִפְלַא תעֶבְׁש היד הָלְעַמְו ׁשֶדֹח"ןָּבִמ
 ףסילא יִנְׁשְרגַל יבא-תיב Nes :הַמְי ונחי ןּכשמה ירחא יֵנְׁשְרְּגַה
 יִלָהֶאָהְו ןֵבְׁשִמַהי דָעומ לֵהֲאְב ןושרגהיִנְּב תֶרָמָשַמּו :'לֶאְלְּב
 חַתַּפ ְךַסֶמ-תֶאְו רַצָחַה יעלקְו>פ :דעומ לָהֶא חַתַּפ ּךסִמּו 'ּוהַסְכַמ
 לכל יויְרְתיִמ תַאְו ביִבָס ֵּבְזִמַה-לַעְי ןֵבְׁשִּמַה-לע רֶׁשֲא רַצְחֶה

 , dl 6 IMS 24 | 6 6 Dn? | 8 = frt addןַהְכְו? | 4 * 4 2 | ל > 3°
cfd | 9 5 121185 26 יל ut 8,16; 14 || > nS IAD (ut 12; 8,16); 1 48 | 
r2 516 311155 20)694(155( 'lQ3 ut 415. 45 || ל 6 +-ויָהְי םָהֵּודְּפ )cf 
46ss) || 15 6” Dp; cf 1,19 | 16 1 6 ₪ (cf 6( 17s | 17 * 6 Febcwv; 

id 21. 23.24 || > 6 ק' | 19 53MSS ָחְו' || 20 >21MSS || 21 6] 17 | 22 * 
 )? . 64 Aah (1Aאא5 'ִפּו | ל 61 6 5% | 23 6 יִנְבּו? | 24 * 6 + תַתַּפְשִמ | ל

  | 26 = 6בָאיִלֶא | 56 לָהאָה 3 ויִתְעירִיְו 'ִמַה | * 355 2698 'ִמּו 3
 םיִרְתיִמַה תֶאְו 00 סו = תרתזג קז 'ומ).
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 יִרָהְצִיַה תַחַּפְׁשִמּו יִמְרְמעֶה תַחַּפְשִמ תַתָקִלְז = סם  ::ֹותָדְבִע
 :יתָהָּקַה תֶחֶּפָשִמ םָה הלא יִלָאיִּזעַה תַחַּפְׁשִמּו יֵנֹרְבֲחַה תַחַּפְׁשַמּו
 תואָמ יששו םיִפָלַא תנמש הלעמו שרח- ןְּבִמ רַבְזלָּ רָפְסַמְּבי8

 ןֶּכָשַמַה ּךֶרָי לע נחי תַהָקיְּב תֶחפשִמ< :שדקה תֶרְמְשִמ יִרָמְש
 :לָאיִזְעְְָּב ןַפְצִלַא יִתָהָּקַה תַחְּפָשִמְל בָאדתיִב איִשְנּוי והָנָמיּת
 רֶׁשֲא שֶדְקַה יִלְכּו תחְּבְזִמַהְו הָרְנֶמַהְו ןֶחְלַשהְ ןֵרָאָה םֶּתְרַמְשִמּוי
 רֶזעְלֶא יש יֵאיִׂשְ איִשְנּו* :ֹותָדְבַע "לכו 'ּךֶסֶמַהְ םֶהָּב ּותרשי
 ילרמל5 :שֶרְקַה תֶרָמְשִמ יִרְמְש תּדָקְּ ןְהכַה ןרֲהאְדוָּ
 :ירְרֹמ תֶחָּפָשִמ םַה הָלֶא ישּומה תַחַּפְׁשִמּו יִלֲחַּמַה תַחַּפְׁשִמ
 :םִיִתאֲמּו םיפְלֲא תֶשש הלָעַמְ שֶרָחְןְּבִמ רֶכְזלָּכ רַּפְסַמְּב םֶהיֵדְקְפּוצ
 דדי לע לייבא ב לאירו יִרְרִמ תָחּפָשַמְל באדתיב איִשְנו5
 כְׁשִמַה שרק יָרָרְמ יִנָּב תָרָמְׁשִמ תַהְקְפּו< :הָנְפָע ּונֲחַי ןָּבְׁשִּמַה
 ביִבָס רַצְחֶה יֵדְּמַעְוד :ותדְבע לָכְו ויִלָּכְדלָכְו ויִנְדַאְ ויִדָמַעְו ויָחיִרְבּ
 נפל הָמְדָק כשמה יינָפל םיִנֹחַהְו :םֶהיֵרְתיַמּו םַתַדַתִיַו םֶהיֵנְדֲאְו

 שקמה תֶרָמׁשִמ יםיִרְמְׂש ויָנבּו 'ןרֲהָאְווהׁשמ הָחְרְזמודעומ"לָהֶ
 רֶׁשֲא םִיְלַה יֵדּקְּפלְּכפ :תַמּוי בֵבָּתַה רֵנַהְו לֶאְרְשְי יִנְּב תֶרָמְׁשַמָל
 ׁשֶדֲהןֵּבִמ רְכְזלַּכ םתֹחּפְׁשִמְל הֹוהְי יפדלע ןְלהַאו השמ רדְקֶּפ
 הֵׁשֹמ-לֶא הָוהְי רַמאַוּפ  ס :ףלא םיִרְׂשֲעְו םינש הֶלָעַמְו
 רַפְסַמ תֶא אָשְו הָלֲעַמְו שֶרָחְְְּבִמ לֵאָרְׂשִי ינָבל רֶכְז רֶכְבלְכ דקּפ

 גְבּב רֶכְבלּכ תַחַת הוהְי יא יל םִילִה"תֶא תלי :םָתמָׁש
 :לֵאָרְׂשִי יִגְּב תָמָהָבְּב רֹוכְּבלְּכ תַחָּת םֹוָלַה תֶמֵהּב תֶאְו לֶאְרְש
 :לֵאָרְׂשִי יִנְבַּב רוָכְּבִדלָּכדתֶא ותא הָנהְי הָוצ רֶׁשֲאַּכ הָשמ דפי
 םֶהיֵדְקְפַלי הָלעַמְו ׁשֶרָח"ְּבִמ תֶמָש רּפְסִמְּב רֶפְז רֹוכְּב"לְכ יהי
 רֶבנו4  פ  :םִיָתאָמּו םיִעְבְׁשְו הָׁשלְׁש ףלא םירשעו םֶיִנש
 יִנָבַּב רוכָּבדלְּכ תַחַּת םיֹוְלַה-תֶא חק :רמאל הָׁשֹמ-לֲא הָוהְ
 -- יִנֲא םָיולַה ילדויהו םָּתְמָהְּב תַחֶּת םיִוְלַה תַמָהְּבתֶאו לֶאְרְשי

 לע םיִפְדעה םיִתאָּמַהְו םיִעְבְׁשַהְו הֶׁשלְׁשַה יוד תֶאְו< :הָוהְי
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3,47—4,14 NUMERI 185 

 םיִלָקְׁש תֵׁשמַח תֵׁשֹמֲח ּתְחְקְלְויי :לֵאְרְׂשִי .יִנְּב 'רוָכְּבִמ םִיָלַה
 ףָסָכַה הָּתַתָנְו ולָתָׁשַה הָרּג םיִרָשָע חָקִּת שְֶקַה לֶקֶשְּב תַכָגְלגל
 םוידפה ףָהָּכ תֶא השמ חַקִיַויפ :םֶהְּב םיִפְדְעָה יּודָפ וינְָלּו ןְרֲהאָל
 חַקְל לֵאָרְשִי יִנְּב ריכְּב תֶאְמ< :םִיְלַה ןיּודפ לע םיִפְדְעֶה תֶאמ
 ןתיופי :שֶדְקַה לְקָשְּב יִהָלֲאְו תוָאַמ ׁשְלְׁשּו םיִׁשְׁשְו הָׁשִמֲח ףַסְּכַהדתֶא
 הּוצ רַשאָּכ הָוהְי יִּפדלַע וינבלו ןר ןרהאל םִיָדְּפַה ףָסָּבתֶא הָשמ
 פ | :השמדתַא הֹוהְי

 שאר-תֶא אשְנ< :רָמאָל ףןְרֲהַא-לַאְי הָשמדלֶא הָוהְי רָּבדוי 4
 יםישלש ןַּבַמ :םֶתַבַא תיבל םַתְחַּפָשַמְ יול יִנָּב ךוְתַמ תק יִנְּ
 הָכאָלְמ תושעל אבל אב לָּכ הָגָש םיִשְמַחְְַּב דַעְו הָלָעַמְ הָנָש
 :םיִׁשְרָּקַה שֶדְק דעומ לֵהֲאַּב 'תַהֲק"יִנְּב תדבע תאָז+ :דעומ .לָהֶאְּב

 הביוְַו מַה תָכָרְפ תֶא ודה הּנֲחמֲה עמ ינו רה אָבּו
 ליֶלְּכ"דְגַב יוׂשְרֲפּו ישחת רוע יּוסְכ ויִלְע ּונֲתָנְו :תַדְעָה ןְרֲא תא
 תָלֵבְּת גב ושְרְפי םיַנָפַה ןָחְלֶשי לעד :ויָּב ּוָמָׂשְו הָלְעָמְלִמ תֶלַכְּ
 תֵֹׂשְק תֶאְו תיִקנְמַה-תֶאְו תַּּכַה-תֶאְו תָרֲעְקַהתֶא 'וֶלע ּונֲתָנְו
 יִנָש תעלות דָנְּב םָהיֵלֲע ּוְשְרָפּו :הָיָהְי ויִלָע דיִמָּתַה םֶחָכְוְךֶסגַה
 תֶלָכּת דֶגְּביּוַחְקְלְי יויָּבבתֶא ּוְמָשְו שחָת רוע הָסְכְמְּב ותא ּוסְכְ
 ָהיֶתּתְחַמ-תֶאְו ָהיַחקְלַמתֶאְו ָהיֶתְרְגתֶאְו רואָּמַה תַרֹנְמ"תֶא ּוסְכְו
 -תֶאְו ּהָתֹא ּונְתָנְופ :םָהְּב ּהָלּותְרָׁשְי רֶׁשֲא ּהָנְמְׁש יִלְכדלְּכ תֶאְ
 בֶהְּנַה חַּבְזִמ ולעֶויי :טומהדלע ּונְתַנְו ׁשֵחָּת רוע הָסְכְמְדְלֶא ָהיִלְּבדלָּ
 ;ויָּדַּבתֶא ּומָשְו שחְּמ רוע הָסְכְמְּב ותא ּוסְכו תלַכְּ דָגּב ושרפי

 דנָבלֶא ּונְתָנְו שָרְקּב םֶבדּותרשי רֶׁשֲא תרה יל לָכיתֶא ֹוחָקָלְו

 נְׁשְדְייג :טֹוָמַה- לע ונְתְנְו שחָת רוָע הָסְכִמְּב םֶתוא ָּפַכְו תֶלכְּ
 ויִלָּכְלָּכדתֶא ויִלָע ּונְתְגְו+ ןִמְּנְרא דֶנָּבויִלָע ּושְרַפּו ַחָבְזִמַהתא
 םיִעָיַה"תֶאְו תגְלְזִמַהתֶא תֶּתְחַמַה-תֶא םֶהְּב ויָכְע ּותרָשְי רֶׁשֲא
 ומָשְו שחָת רוע יוְָּכ וילָע ּושְרַפּו חּבְזִמַה יִלְּכ לָּכ" תֶקְרֶזִמַהתֶאְ
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 186 רבדמב 32—4,15

 שֶרְקַה יִלְּכלָּכיתֶאְו ׁשְדָקַה-תֶא תֿפכְל ויְנְבּוְןרַהַא הָלַכְו55 :ויָּרַב
 [ עגיל תאשל תֶקָקיִנְב ּואֵבְנ ןפדירחאְו הָנֲחַּמַה ַעָסְנְּ
 = ור תּצְקְפּוי5 :דעומ להֲאְּב תֶהָקייִגְב אָשַמ הלא ּותמָו
 ןָמָשְו דיִמָּתַה תַחְנִמּו םיִמָפַה תֶרָטְּו רואָמַה ןמש ןהכַה ןרהא
 פ :וילְכבו שֶרְקְּב וּבדרָשַאדלָכְו ןְכְׁשִמַהלְּכ תּדְקְּפ הָחְׁשִּמַה

 -תֶא ּותיֹרְכּת-לַאי :רמאל ןְרֲהַא- לאו הָשמדלֶא הָיהְי רֵּבַדיַול
 אָלְו ּויָחְו םָהְָל ּושעו "תאְזְיפ :םיולה ךותמ יִתָהְקַה תֶחַּפשַמ טָבָש
 םֶתוא ּומָשְו ּואבָי ויָנָבּו ןרהא םיִׁשָרַָה שֶדְק"'תֶא םּתְׁשנְּב ותמי
 -תֶא על תוָארל אביאל :ואָשַמדילָאְו החלב" לע שיא שיא
 אַשְנְל :רָמאל השמד לא הָוהְי רָּבַדויי  פ וּותמָו שֶדְקַה
 ןְבמ :םֶתְָֹּׁשִמְ םָתֹבֲא תיל םָה-םִג ןושרנ יִנְּב שאְרדתֶא
 אְּבַה"לְּכ םָתֹוא דֶקְפִּת הגש םיִׁשמֲח- ןֶּב 'דע הָלְעַֿמְו הש יםיִׁשלְׁש
 תֹחַּפִׁשִמ תובע תאז=4 :דעומ לָחֶאַּב הדבע דבעל אָבְצ אָבְצְל
 לָהָא-תֶאְ ןֶּכָשמה תַעיִריתֶא ושבו :אׂשמלו רבעל יִנָשְרְגה
 חַתַּפ ךסֶמתֶאְו הָלַעִמְלִמ וילְע-רֶׁשַא שַחּתַה הָמְכִמּו ּוהַסְכִמ דעומ
 רֶׁשֲא ירַצְחֶה רעָשו חַתַּפ ָּךְסְמתֶאְו רַצָחַה יעלק תַאְו6 :דעומ לָהֶא
 םתְדבע ילּכ- לָּכתֶאְו םָהיִרְתִיִמ תֶאְו יביִבְס ַהֵּבְזִמַה-לעוי שמה ל
 -לָּב היְהְּת ויָנָבּו ןוהָא יפ- לעיל :ּודבעו 'םהְל הָשַעַי רֶׁשֲאלְּכ תַאְו
 םֶהְלְ יםתְדקְּפּו םֶתְרַבִע לָכְלּו םָאְׂשִמ לכל ְֵׁשְרוַה יֵנְּב תדבע
 ינְׁשְרְגַה יֵגְּב תֶחַּפְׁשִמ תלבע תאו :םָאְׂשַמלְּכ תֶא יתַרֿמְׁשִמּב
 ס :ןהפה ןְרֲהֲא"ןּב רַמְתיִא ְֵּב םֶּתְרִמְשִמּו דעומ לֵתֲאְּב
 יםיִׁשלְׁש | ןְגמּפ :םָתֹא דְקְפִּת םֶתְבַאתיבְל םֶתְחַּפָשִמְל יִרָרְמ יִנְּבפ
 דֿבעל 'אָּבַצַל אָּבַה" לכ םלְקִפַּת הָנָש םיִשְמָחְְַּב דעו הָלְעַמְ הָָׁש
 לָהָאְּב םֶתְרְבַעְ לכל םִאָשִמ תֶרָמְשִמ תאזְוז :דעומ לָהֶא תַדבעְדתֶא
 רַצָחַה ידּומַעְו* רויְנְדַאְו וידומעו ויֲחיִרְבּו ןֵכְׁשמַה ישרק דעומ
 םתְדְבַע ילָבְלּ םֶתיִלכילְכְל םֶהיֵרְתיַמּו םֶתֹדֲתיִו יםָהיִנְדִאְו ביֵבָס
 14 = 4.5 + הָסְכְמְלֶא םֶתא ּונְתָנְו ונָּכדתֶאְו רויִּכַה-תֶא ּופְכְו ןֶמְנְרַא דָנֶב וחקלו
 טומה"לע ּונְתָנְו שַחִּת רוע (6+ 844) | 15 95 יאשמ (plטr) | 16 קצps -לכב
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4,33—5.4 NUMERI יחי 

 תֹחָּתְשִמ תֹלבע תאזג :םָאׂשמ תֶרָמְׁשִמ יֵלְּכ"יתֶא ּודְקְפַּת תַמָשְבּו
 :ןֵהֹּכַה ןֹרֲהאְןָּב רָמְתיִא דֵיְּב דעומ לֶהֲאְּב םֶתָּדְבעדלָכְל יִרָרְמ יֵנְּ
 םֵתֹחַּפְׁשִמל יִתָהָקַה יֵנְּב"תֶא הָרעֲה יִאיִשִנּ ןְרֲהַאְו השמ דקפינצ

 הָנׁש םיִשֹמֲחְּב רַעְו הָלעְַו ָנָׁש יםיִשלֶש ןבמּ :םָתֹבֲא תיל
 םֶתחּפָשִמְל םֶהיֵדְקְפ ויהי :דעומ לָהֲאְּב 'הָדבֲעֶל אָבָצַל אְּבַה"לְּכ
 -לָּכ יִתָהָקַה תָחְּפָשִמ יֵדּוקִפ הָלֲאז :םיִׁשִמֲחְו תֹוִאַמ עבש םִיַפְלַא
 -רָיְּב הָוהְי .יפדלע ןרַהַאְו ּהשמ דקְּפ רֶׁשֲא דעומ לֵהֲאְּב דָבֹעֶה

 :םָתֹבא תילי םֶתוּפַָמְל ןושְג ב יִדוקְפּ*  ס | :הָשמ
 אָבְַל אָּבַהְלָּכ הָנָׁש םיִשמְחְְּב דַעְו הָלְעַמְו הָנָׁש יםיִׁשלָׁש ןָּבִמ
 םָתֹבֲא תִיִבָל םֶתֹחַּפְׁשִמַל םָהיִדְקּפ ּויְהיַוּפ :דעומ לֶהֵאְּב 'הָדבעל
 ןושרג יִנְּב תֹחּפְׁשִמ יֵדּוקַפ הָלֲאּוז :םיִׁשלׁשּו תוָאְמ ׁשֵׁשְו םִיֿפְלַא
 :יהָוהְי יַּפ"לע ןרהאו השמ דק רֶׁשֲא דעומ לֵהֲאַּב רָבעֶה-לָּכ
 םישלש ןְבִמ :םָתבֲא תיל םָתֹחּפׁשִמל יְִרִמ יִנְּב תַחְפְשִמ יופי
 לֵהֲאְּב הדבעל אָבָצַל אְּבַה- לכ הָנְׁש םיִשְמְחְהְְּב דַעְו הָלְעַמְו הָנָׁש
 הלא :םִיָתאָמּו םיִפְלֲא תֶׁשְלְׁש םֶתְחַּפָשְמְל םֶהיֵדְקְפ יְהִי :דעומ
 הָוהְי פד לע ןרהאו ּהׁשֹמ דֵקְּפ רֶׁשֲא יִרְרִמ יִנְּב תֵחְּפְׁשִמ ידּוקפ
 יאיִשְנּו ןרהאו השמ דקפ רַשַא םיִדְקּפַהד לב :השמדדיּב
 הש םישלש ןבמּז :םֶתַבַא תילו םָתחַּפִׁשִמַל םִיולַה"תֶא לָאָרְִׂ
 תדבעו הדבע יתדבע רפעלי אָּבַה"לָּכ הָנש םישמחדּב דעו הָלְעַמְו
 תֹוִאַמ שמחו םיפלא תַנמֶש םֶהיִדְקִּפ יָה :דעומ לָהֶאְב אשמ
 -לע שיא שיא "הָשמה רבי םֶתֹוא ידָקַּפ הָוהְי יֿפ-לעפ :םיִנֹמְׁשּו
 פ :השמ-"תֶא הוה הָוצרְׁשַא יויִלקפּו ואְׂשַמ-לעְו ותְדְבַע

 ּוחְלָשיו לאָרְשִי יִנְּבְִתֶא וצי :רמאל השמחלא הוהְי רבי 5
 הָבְקְגידע רָבָמִמ :שָפַנְל אָמְט לכו בזל עור הָנֲחַּמַה -ןִמ
 יםָהיֵנֲחמ"תֶא ּואָמטי אָלְ יּוהְלשּת הָנֲחַמל ץּוִחְמ"לָא וחלש
 -לֶא םֵתֹוא ּוָחְלַשיו לֵאָרְׂשִי ינְּב וכ" ושער 'םָכּותְּב ןכש יִנֲא רשא
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 :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ּושָע ןֶּכ הַׁשֹמ-לֲא הָוהְי רֵּבַּד רֶׁשֲאַּכ הָנֲחַמַל ץּוחִמ
 לָאְרְשי ינְּבלָא 5בּד< :רמאְל השמח "לא הָוהְי רֵּבַדו :

 הָוהיב לַעָמ עמל םִזָאָה תאָּטַחלָכִמ ושעי יִּכ הָׁשֲאוִא שיא
 ביִשָהְו לשע רֶׁשֲא םֶתאָטַחתֶא ּודוְתַהְוז :אוָהַה שָפָּגַה הָמְשֶאְו
 :'ול םשֶא רשאל ןתְנו וילֲ ףסי ֹותְׁשיִמֲחְו ושאר ןמְׁשַאתֶא
 יהוהיל בֵׁשּומַה םֵׁשֲאָה וילֲא םֵׁשֲאָה יבשה לֶאְּג שיאל ןיאדםַאְול
 -לֶכָל הָמּורְּת- לכו :וילֲ ְּב"רָּפַכְי רֶׁשֲא םיִרְפִּכַה ליִא דַבָלִמ ןהפל
 וישָדְקתֶא שיִאְויפ :הִיִהְי יול ןָהְל יובירקידרָשא לארי ישדק
 הָוהְי רבדִיִי*  פ | :הָיָהְי ול ןָהפל ןתײרְׁשַ שיא יהי ול"

 שיא שיא םהלֲא ָתְרמאְו לֵאָרְׂשִ יבא רבי :רֶמאל השמדלא
 ערֶזתַבְכְש ּהָתֹא שיִא בֵכָׁשְויג :לַעָמ וב הָלֲעָמּו ֹותׁשִא הָטָשְתיִ
 אל אוָקְו ּהָּב ןיִא לַעְו הָאָמְטִג איִהְו הָרְּתְסגְו הָשיִא ניֵעָמ םִלָעָנְ
 הָאָמְטנ אּוהְו ֹותְׁשִא-תֶא אקו הָאְגְקיַתּור ויְָע רַבָעְוי+ :הָשָּפְתִ
 :הֶאְמְטנ אל איִהְו ּותְׁשִא-תֶא אָגְקְו הָאְנקְדַחּוְ וַכֲע רַבָע"ֹוא
 יִהילֲע ּהָנְּברְקתָא איֵבַהְו ןהכהלָא ותָשַאיתֶא שיִאָה איִבהְו
 הֶגבְל ֹויָלְע ןָּתִידאָלְו ןָמָש ויָלָע קצודאָל םיִרעָש חמק .הָּפיִאָה תֶריִׂשֲ
 ּהָתֹא ביִרְקַהְויéֿ :ןְוע תֶרּכְזמ ןיִרְכז תַחְגִמ 'אוה תאָנָק תַחְנִמִּכ
 היִלָכְּב יםיִׁשֹדְק םִיִמ הכה חָקָלְויז :הָוהְי יִנָפל ּהָדמֲעַהְו ןקכה
 -לֶא ןֵתָגְו ןקפה חקנ 'ןְכְׁשִמַה עֶקְרקְּב היְהְי רש רֶפְעַהְמּו ׁׂשֵרָח
 ׁשֹאָר-תֶא עַרֶפּו הָוהְי נפל הָׁשֲאָה"תֶא ןהּכה דיִמֲעָהְוי :םִימַה
 דָיְבּו אוָה תֶאְנְק תַחְגִמ ןורָּכזה תַחְגִמ תא ָהיַפַּכ"לע ןָתָנְו הָׁשֲאֲה
 רַמָאְו ןהפה ּהָתא ַעיֵּבְׁשִהְויפ :יםיִרְרֲאְמַה יםיִרְּמַה יִמ ּויָהְי ןַהֹּכַה
 תַחַּת הֵאָמְטמ תיִמָׂש אָלְםַאְו 'ִּךֶתִא ׁשיִא בֵכָׁש אלזמַא הָשַאָהְלֶא
 תַחָּת תמש יּכ ּתַאְופ :הָלֶאָה םיִרְרָאְמַה יםיִרָמַה יּמִמ יקנה ךשיא
 :דשיא יעל וּתְבָכְׁש-תֶא ךְּב ׁשיִא ןַתיו תאָמְטִנ יִכְו שיא
 הָׁשֲאָל ןהכה רַמָאְו הלאה תַעָבְשְּב הָשֶאָהְתֶא ןהפה עיִּבָשַהְוי
 ךכריתֶא הָוהְי תַתְּב ךמע ךותְּב העָבְׁשְלְו הלא ּךתוא הָוהְי ןַתִי
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 ךיעַמְּב הָּלֵאָה םיִרְרֲאָמַה םִיַמַה ּואָבּו :הָבָצ ְךְנְמְּבדתֶאְו תֶלַּפנ
 -תֶא בֵתָכְוS :ןֵמֲאווְמָא הָׁשֲאָה הָרְמֲאְו ךְרָי יֵלּפנלְו ןֵמַּב יתֹוְּבְצַל
 -תֶא ּהקֶשַהְיי :םיִרָמַה ימלא הָחַמּו רַפפּב ןָהֹּכַה הָלֶאָה תלֲאָ
 :יםיִרַמְל םיִרְרֲאְמַהי םִיַּמַה הב ואבו יםיִרְראְמַה םיָרָּמַהי ימת הֶׁשֲאָה
 הָחְנִמַה-תֶא ףיִגַהְו תֶאְנְפַה תָחְנִמ תֶא הָשאָה דָיִמ ןֵהֹּכַה הקלו
 הָחְנַמַהְְוִמ ןָהּכַה ץמָקְופ :חבזמַה-לֲא ּהָתֹא ביִרְקַהְו הָוהְי נפל
 :םִיָמַה"תֶא הָׁשֲאָה-תֶא הָקְׁשִי רֶחַאְו הָחְָזִּפַה ריִטְקהְ ּהָתָרָכְזַא-תַא
 ּהׁשיִאְּב לעמ למת ּהָאְמְטְנְםִא 'ֹהָתְיֲהְו יםִיַמַהתֶא הקשה
 ּהָבְרִי הָלפַו ּהָנַטְב הָתְבַצְו :םירמל םירְרָאָמה" םִיַמַה ּהָב ּואָבּ
 הָשֶאְה הֶאְמְטְנ אָליםֲאְו> :ּהָמע "בֶרְקּב .הָלֲאְל הָשֶאָה הָתיֲהְו

 רֶׁשֲא תֶאְנּקַה תֶרֹוּת תאזיפ  :עֶרָז הַענְו הָתְּקִגְואוָה הָרֹהְטּו
 ויִלָע רָכֲעַּת רֶׁשֲא ׁשיִא ואיי :הָאָמְטִנְו הָשיִא תחת הָשא הָמְׂשּת
 הֶׂשֲעְו הָוהְי נפל הָׁשֲאָה-תֶא דיֵמֲעָהְו ֵּתְׁשִא-תֶא אנְקְו הָאְנִק חו
 הֵׁשֲאָהְו ןועמ שיִאָה הָקְגְוי :תאְּזַה הָרוּתַהילָּכ תא ןֵהֹּכַה הָל
 פ | :ּהָנֹועדתֶא אָשִּת אוהַה

 ּתְרמִאְו לֵאָרְׂשִי יִנְּבדלֶא רָּבַּד :רָמאַל השמלֶא הָוהְי רְּבדִיַוי 6
 :הוהיל ירינַהְל ריֹזנ רֶדג בל אָפ יִּכ הַׁשֲאוֲא שיִא םהְלא

 'תָרׁשִלְכְו התשי אל רכש ץֶמֲחְו ןַמ ץֶמָח ירי רכשו ןמ
 ורזנ יִמִי לכי :לכאי אֶל םיִשָביְו םיחל םיִבְנעו הָּתְׁשִי אֶל םיִבָנֲע
 מלב :לכאי אל נָז-דעְו םינצְךחמ ןַיַה ןפְגמ הׂשֲעַי רֶׁשֲא לכמ
 רינירְׁשַא םָמָּיַה תאלמ- רע ושאר" לע רֶבעיזאל רַעַּת ּורָזְנ ירָדֵנ
 הוהיל ֹוריִּזַה ימי :ושאר רַעָש 'ִעַרָּפ לג הָיָהְי ׁשֶדָק הוהיל
 אַמַטדאְל ותֹחֲאְלו יֵחֲאָ מָאל ויִבָאְל :אְבי אל תַמ שפע

 שרק וג יו לָּכ = = :ושארילע ףויַהלֲא רג יִכ םֶחְמְּב םֵהָל
 רֹזנ שאר אָּמַמְו 'םאָתּפ עַתָפְּב ויִלָע תַמ תּומָיְיִכְו :הָוהיִל אּוה
 יֹניִמְׁשַה םויִבּויפ :ּונֲחְלִני יִעיִבְׁשַה 'םויַּב ֹותָרָהַט םויּב ושאר חַלְנְו
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 :דעומ לָהֹׂא חַתָּפלֶא ןַהֹּכַה-לֲא הנוי יִנָּב יֵנְׁש וא םירת יֵּתְׁש אבי
 אֵטֲח רֶׁשֲאַמ ויל רפְכְו הָלֹעְל דָחָאְו תאָטַחְל דָחֶא ןֵהֹּכַה הֶשַעְוי
 ימידתֶא הָוהיל יריּזַחְוי :אּוָהַה םִויַּב ושאר-תֶא שדקו שָפגַהלַע
 ִּ ולפי םינשאְרָה םיַמיַהְ שאל וִתְנְׁשְדִּב שָבָּב איִבַהְו ורָלנ

 יאיִבְי ורזנ ימָ תאלָמ םויְּב ריִזְנַה תַרּוּת תאָזְוינ :ורֹזנ 'אָמְ
 שָבָּכ הָוהיל "וְנָּבְרְקתֶא" ביִרָקַהְוי :דעומ לָהָא חַתָפדְלֶא "ותא
 הָמיִמְּת ּהָתְנְׁשתּב תֶחַא הֶׂשְבַכְו הלל יָחֶא םיִמָת ֹותָנְׁשְוְּב
 תַלּולְּב ּתלַח תַלַס תוצמ לס :םיִמְלְׁשְל םיִמָּת רָחָא-לִיָאְו תאּטַחְל
 ביִרְקַהְו 5 :םֶהיִּכְסנְו םֶתָחְנִמּו ןָמָשּב םיִתְׁשִמ תוצמ יקיקרו ןמָשּב
 ליאָהְתֶאְו ל ותְלע-תֶאְו ותאָטַחתֶא הָשעו הָוהְי יִנָּפל ןהֹּכַה
 ֹוִתָחְנִמ-דתֶא ןֵהֹּכַה הֵׂשֲעְו תוצמה לס לע הוהיל יִמָלְׁש חַבַז השעי
 חללו ורָזנ ׁשאָר-תֶא דעומ לָהֶא חַתַפ ריּזָנַה חלו א :וָּכְסְנתֶאְו
 :םיִמְלְׁשַה חַבָו תַחָּת-רֶׁשַא ׁשֲאָה- לע ןֶתַנְו ורזנ שאְר עֶׂשתֶא
 -ןֶמ תַחַא הָצַמ תַלַחְו ליאָהְִמ ּהָלָשְּב עָרּזַהדתֶא ןהכה הקל 9
 -תֶא וחְלִּגִתַה רַחַא ריִזַנַה יִפְכלַע ֹןתְנְו דָחֶא הצמ קיקְרּו לַסַה
 לַע הכל ג אוה ׁשֶדָק הָוהְי ינפָל הָפּונְּתי הפה םָתֹוא ףינַהְו יי :רוַנ
 :ןיי ריֹזַנַה הָּתְׁשִי רֶחַאְו הָמּורְּתַה קוש לעו הָפּונְּתַה הָזַח
 -רֶׁשֲא דַבְּלִמ ורזנ- לע הוהיל וָנְּבְרק "רי רֶׁשֲא ריֹזְּגַה תֶרות תא
 פ  :ורזג תֶרות לע הֶׂשֲעַי ןּב רד רֶׁשֲא רדנ יִפָּכ ודי גישת

 רמאל ונְלֶאְ ןרַהֲא-לָא רי :רמאל השמדלֶא הָוהְי רדיו
 ס  ּםָהֶל רומָא לֶאָרְׂשִי יִנְּבתֶא ּוכְרָבְת הָּכ

 ס - יְִּרֶמְשיְו הָוהְיְךְכְָבייי
 ס  ּוָדַנחיִו ְךיֶלֲא יָנָפוהָנהְי רָאְי5
 ס  וםלָׁש ל םֶשָיַו ְּךיֶלֲא וינָּפוהָנהְי אָשו

 ס :םכרבא נאו לֵאָרְׂשִי נבלע יִמְׁש-תֶא ומָׂשְוזי
 ותא חַׁשֲמו ןֵכְׁשִּמַה-תַא םיִקָהְל הָשמ תּולַּכ םויָּב יהיו 7

 םָתְׁשְמיו ריִלּכְלֶּכתֶאְו תבְמַה"תֶאְו וָללְּכיתֶאְו ותא שק
 םַה םָתֹבֲא תיִּב יִׁשאָרי לֵאָרְׂשִי יִאיִשְנ 'ּובירקיו* :םָתא שּדקיו
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 נפל םֶנְּבְרְקתֶא ּואיִביוג :םיִדָקְּפַה-לע םיִדְמְעָה םה תֵׂשַמַה יֵאיִׂשָנ
 רושו םיִאָשְּנַה ינשד לע הָלָגע רֶקָּב רָשָע יֵנְׁשּו בצ .תלגע- שש היה
 :רמאָל הָשמז לֶא הָוהְי רָמאיו4 :ןֵּכׁשִּמַה י יִנָּפל םֶתוא ּוביִרְקַיַ דָחֶאְל
 -לֶא םֶתֹוא הָּתַתַנְו דעומ לֵהֲא תַדֹבֲע-תֶא ידבעל ּויָהְו םָּתַאַמ חק
 ןתינ רֶקְּבַהזתֶאְ .תלְנעֶה"תֶא הָשמ חקיו5 :ותְדָבַע יִפְּכ שיא םיִוָלַה
 יגְבִל ןַתָנ רֶקְּבַה תַעְּבְרִא תא תֹולְנעֶה יִּתָשו תא :םיולה לֶא םתוא

 ןַהְנ רֶקְּבה תנמש תֶאְו תְגַעָה עְֶּראֹ תו :םֶתְְבייִפּכ ןוְׁרג
 תֶהְק יְִבלְוי :ןהפה ןְרֲהַא"ןָּב רֶמָתיִא דיִּב םֶתָדֵבע יִפְּכ יִרְרִמ יִנְבל
 םיִאׂשִגַה ּוביִרְקִיַיי :ּואְׂשִי ףַתְכִּב םֶהָלְע שֶדְקַה תבע ןֵתָנ אל
 םֶנְּבְרְק"תֶא םָאיׂשְגַה ּוביֶרְקִיַו ותא חַׁשְמַה םיְּב חמה יתָּכְנַח תאי
 ֶֹחָא איֵׂשָנ םויל דָחָא איׂשָג הָשמדלָא הָוהְי רָמאָיַויי :ַחֵּבְזּמַה נפל
 יהו סם | ובְזִּמַה 'תֶכְנַחְק םֶנְבְרְקתֶא ֹוביִרְקִי םויל
 :הָדּוהְי הַּטַמְל יבָרְניִמע ב ןושחנ ונְָּרְקיתֶא ןושארָה םיַּב ביָרְקַמַה
 ףַסַּכ דָחֶא קָרֶזִמ ּהָלָתְׁשִמ ּהָאַמּו םיִשלָש תַחַא ףְסָּכ"תַרעֶק ֹונָּבְרָק ו
 ןמשב :הֶלּולְּב תֶלְס םיִאָלִמ | םֶהיִנְׁש שֶדְקַה לָתְׁשּב לָתַׁש םיִעָבְש
 רֶקּבְֶַּב דָחֶא רפי :תֶרֹטְק האל בָהְז הֶרָשע תַחֶא ףַּכ+ :הָחְנַמְל
 :תאַּטַחְל דָחֶא םיִנְעדריִעָש :הלעל ותְנָשְְּב ב ידֲחֲא-ׂשִבּכ דָחֶא לואי
 םיִׁשָבָכ הָשַמַח םיִדּוּתַע הָׁשִמֲח םֶליִאֹ םיִנָש "קב םיִמָלשַה חבל ל

 ינָשה םויִּבַ* פ :בָדְניִמֲעןְּב ןושחנ ןּבְרָק הז הֶשמח הָנָשְִינּב
 -תרעק ונְּבְרקתֶא ברקה יי :ירָכׁשֶׂשִי יאיִׂשְג רֶעּוצ"ןְּב לֵאְגתְנ ביִרְקה
 לֵקָׁש םיִעְבַש ףָסָּכ רָחֶא קָרזִמ ּהָלָקְׁשִמ הֶאַמּו םיִשלֶש תחא הָָּ
 ףּביפ :הָחְגַמְל ןֶמָשב הָללְּב תֶלָפ םיִאְלְמוסֶהיִנְש שֶדְקַה לְׁשְּב
 דָחֶא ליא רָכְּבִּב דַחֶא רפי: :תֶרֹמְק הֶאְלִמ בָהָז הָרְׂשע תֶחַא
 הבל :תאָמַחְל דָחֶא םינע-ריִעְׂש*= :הָלְֹל ותְנשְִּב דָחֶאׂשֶבָּכ
 הָנְׁש-יִנְּב םיִׂשְבְּכ הֵׁשִמֲח םיִדְּתַע הָׁשְמֲח םָליִא םיִנָש רֶקְּב םיִמְלָשַה

 איש ישיִלָשַה םקביי פ :רָעּוצְּב לאנג ןבְרְק הז הָׁשֹמֲח
 םיִשלָש תַחַא הָסּכ"תַרעק ֹונָּבְרָקי :ןְלֲחְדְּב בָאיִלֲא ןֶלּובָז יֵנְבַל
 \םַהיִנָש שָדְקַה לקָשְּב לקש םיִעָבַש ףָסכ דָחֶא קרזמ ּהָלָקְׁשִמ הֶאַמּו
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 הֶאָלְמ בֶהָז הָרָׂשֲע תחא ףּב*5 :הָחְגַמְל ןָמׁשִב הָלּולְּב תָל םיִאָלְמ
 :הָלֹעְל ּוִתָנְׁשְִּב דָחֶא-ׂשֶבַּכ דָחֶא לא רֶקְְִּּב דָחֶא ריז :תָרָמְק
 םֶליִא םינָש רֶקְּב םיִמָלְׁשַה חבל :תאַּטַחְל דָחֶא םינע-ריעׂש
 בָאיִלא ןּבְרְק הָז הָשִמִח הָנְׁשינְּב םיִשָבְּכ הַׁשֵמֲח םיִדְּתַע הְׁשַמֲח
 :רואירְׁש- ןּב רּוציִלא ןבּואר י ינָב איִשנ יִעיַבְרַה םויָּב פ :ןלחה ןֶּב
 ףַסַפ לָחֶא קָרזִמ ּהָלָקְׁשִמ ּהֶאַמּ םיִשלש תַחַא ףָסָּכ-תַרעק ֹונָּבְרק>י

 ןמָשב הָללְּב תֶלְק םיִאלמ וםָהיִגׁש שדה לֶקֶשְּב לקש םיִעְבְש
 רֶקּבֶָּב דָחֶא רפ33 :תְרטְק הֶאְלְמ בָהֶז הָרָשַע תַחַא ףּכ* :הָחְנַמְל
 :תאַּטַחְל דָחֶא םיִּזָעְדריִעְש :הלעל ותְנָשְּב דָחֲא-ׂשֶבְּכ דָחֶא לא
 םיִׁׂשָבְּכ הֵׁשִמֲח םיָדְּתַע ּהָשָמְח םָליִא םיִנָש רקּב .םיִמְלָשַה חבל

 בפ פ וראיַרְׁש"ְּב רצ ןברק הָז השמח הָנׁש"ינְּב
 -תרעק וָּבְרִק :יִּדשיִרּוצְְּב לָאיִמְלָש ןועמש יל איָׂשָנ ישימחה
 לקש םיִעְבש ףַסַּכ דָחֶא קָרֶזִמ ּהָלָקְׁשִמ ּהָאַמּו םישלש תַחַא ףַסָּ
 5 :הָחְנַמְל ןמשב הָלּלְּב תֶלְס םיִאלְמוםֲהינְׁש ׁשֶדְקַה לקשְּב

 -שֶבּכ דָחֶא לא רֶכְבןִּב דָמֶא רפי :תֶרְמִק האמ בָהָז הָרֶׂשֲע תחא
 םיִמָלְׁשַה חבוי :תאָטַחְל דָחֶא םיִנע-ריִעַשי :הָקֹעְל ֹותָנְׁשָּב דָחֶא
 הָׁשִמֲח הָנְׁש"ינְּב םיִׂשָבְּכ הָׁשִמֲח םיִדָּתַע הָׁשמֲח םֶליֵא םֹינׁש רָב
 ד ינְבְל איִשְג ישָשה םויַּב< פ  :יִּדַשיִרּוצְְַּב לָאיִמְלִש ןבְרְק הָז
 ּהֶלְקָשַמ ה ּהֶאַמּ םישלש תַחֶא ףַסָּבִתְרְעק ונָּבְרק לע ףסלֲא
 תֶלָח םיִאלְמ וםָהיִגְׁש ׁשֶדָקַה לֶקָשְּב לקש םיִעבַש ףַסַּכ דָחֶא קָרֶזִמ

 רפי :תֶרָטק הָאְלְמ בה הָרָׂשֲע תַחַא ףכיי :הָחְגמְל מב הָללְּב
 םיּזעְיריִעָש < :הָלעְל וָתְנָשְְְּב דָחֶאישֶבָּכ דָחֶא ליִא רֶקְְִּּב דָחֶא
 םיִדָּתַע ּהָשָמַח םֶליִ םיִנָש רֶקַּב םיִמְלַשַה הבדל :תאטחל דָחֶא
 פ :לֶאּועלהןּב ףסיִלֶא ןּבְרְק הז הָשִמח הָנְׁשינְּ םיִשְבְּ הַׁשִמֲח
 ונָּבְרָקפ :דּוהיִמַעְְְּב עָמָשיִלֶא םִיָרַפֲא ינְבל איִשְנ יעיִבְשַה םקבופ

 םיעְבש ףַסּכ לֶחֶא קמ ּהְלקְׁשִמ הָאמּו םיִשלָש תא ףָסָּכיתרעק
 :הָחְגַמִל ןָמָשב הָלּולְּב תֶלְק םיִאְלְמםָהיגְׁש שֶדְקַה לֶקָשְּב לֶקש
 דָחֶא לא רֶקּבְְּב רָחֶא רפי :תֶרְטְק הָאַלִמ בָהָז הֶרָשָע תחא ףכ
 חב :תאָטַחְל דָחֶא םיִנְע"ריִעְׂשS* :הָכֹעְל ותְנָשְּב דָחָא"ׂשֶבָּ
 הָנָשינְּב םיִשְבְּכ הָׁשִמֲח םיִדּמַע הָׁשִמֲח םֶליֵא םֹינְׁש רֶקְּב םיִמָלְׁשַה
 איָשְכ יִגיִמָשַה םיַצ פ ֹורּהיִמעןּב עַמְׁשִלא ןְְרק הז הָׁשמֲח
 28. 34. 40. 46. 52 cf16| 30 cf24|42. 47 lc 6S 'ער, 6( 1,14| 54 6
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 םיֶשלְׁש תַמַא ףָמָּ"תַרעֶק ֹונְּבְרק :רּוצהדפ"ןְב לָאיִלְמִנ השנמ יִנְבל
 םֶהיֵגְׁש ׁשֶדְקַה לֵתָׁשְּב לש םיִעְבַׁש ףָסָּכ דָחֶא קַבָזמ הָלְקֶשִמ הָאַמּו
 הָאָלְמ בֵהָז הָרָׂשֲע תֶחַא הב :הָחְגִמִל ןְמַׁשב הֶלּולְּב תֶלָק םיִאַלָמ
 :הָלֹעְל ֹוְָנְׁשִּב ךָחֶא-ׂשֶבָּכ רָחֶא לא רֶקְּבְרַּב דָחֶא רפיח :תֶרׂטְק
 םֶליִא םנְׁש רֶקְּב םיִמָנְׁשַה הַבְָלּופ :תאָּמַחְל דָחֶא םינעיריִעשי*
 לֵאיֵלְמַּג ןֵּבְרִק הז הֶשמח הָנָשיִגְּב םיִשְבִּכ הֵׁשִמֲח םיִרָּתִע הָׁשִמֲח
 -ןַּב ןְדיִבֲא ןָמְיְנְב נבל איש יִעיִשְּתַה םויִּב< פ :רּוצהָרּפ"ןְּב
 דָחֶא קָרַזִמ הְלָקְׁשִמ ה ּהָאַמּו םיִשלש תַחֶא ףסְּבתרעק וברק :יִגעֶדג

 ןְמׁשב הָלּולְּב תֶלְס םיְִלְמוָהיִנש שדה קשב לקש םיִעְבש ףסּ
 רֶקְּבְַּב דָחֶא רַפ5 :תְרַמְק הֶאְלְמ בָהָז הָרָׂשִע תַחַא ףּכ< :הָחְנַמְל
 :תאָמַחְל דָחֶא םיִּזְערריעָש< : :הלעל תְָשְב דָחֶא-ׂשֶבָּכ דָחֶא לא
 םיִשְבְּכ הָׁשִמֲח םיִרְּתִע הָׁשֵמֲח םָליִא םִיַנָׁש רֶקְּב ֿםיִמָלְׁשַה חבל

 ירישעק םויּב<  פ :ינערגּב ןדיבא ןּבְרק הָז הֵׁשמֲח הנְׁשגְּב
 תַחַא ףָסָּכ"יתרעק ּונְּבְרְק" :יָרׁשיִמעןְּב רֶנָעיִחַא ןֵד גבל אי
 ׁשֶדָקַה לֶתְׁשְּב לָתָׁש םיִעְבַש ףָסַּכ דָחֶא קָרָזִמ ּהָלָתְׁשִמ הָאַמּו םישלש
 בָהָז הָרָשַע תֶחַא 68 :הָחְנַמְל ןְמַׁשב הָלּולְּב תֶלָס םיִאְלְמ וםָהיִנְׁ
 ֹותְנְׁשָב רָחֶא-ׂשֶבַּכ דָחֶא לא רֶקְּבִִּב דָמָא רפי :תֶרָמק הָאְלִמ
 םיִנָש רֶקַּב םיִמְלָשַה חַבָזְלּוקי :תאטֲחְל דָחֶא םיִּזעדריִעָש :הָלֹעֶל
 ןּבְרְק הז השמח הַנָשיִנּב םיִׂשָבּ הָשָמְח םיִרָּתִע ּהָשָמְח םלְיא
 רֶׁשֲא נבל איִשנ םוי רֶשָעיִּתְשע םויָּב< פ | :יִדָשיִמַעְדְַּב רֶזָעיִחַא

 לק האמ םישלָש תא ףְב"תרעק ברק ןְכָעְְּב לע
 תָלְק םיִאַלְמיֶהיִנֶש ׁשֶדְקַה לקָשְּב לקֶש םיִעְבַש ףָסָּכ דָחֶא קָרזִמ
 רז :תֶרָטק הָאְלִמ בָהְז הָרָׂשֲע תחא ףּכי+ :הָחְגַמְל ןָמׁשִב הָללְּב
 םיְִעריִעָש< :הָכֹעְל ותָנָשְְּב דָחֶאישֶבֶּכ דָחֶא לא רֶקְּכְּב דָחֶא
 םיִדָתַע הָׁשִמֲח םֶליֵא םִינְׁש רֵקְּב םיִמָלָשַה חַבָלּולז :תאָּמתְל דָחֶא
 פ | :ןָרְכְעְּב לֶאיֵעַּפ ןּבְרְק הז השמח הָנְׁש"נְּב םיִשְבִּכ הָׁשִמֲח
 וברק :ןֶניַעְּב עֶריִחַא יִלָּתְפַנ יִנְבְל איִׂשָנ םוי רָשָעְ"םִיִנש םויָּבל
 םיִעְבַׁש ףָסָּכ דָחֶא קָרְזִמ ּהלְקֶשמ ּהֶאַמּו .םישלש תַחֶא ףֶסָּכ"תַרעק
 :הָחְנִמ ןמַשב הָלּולְּב תלס םיִאְלְמוהינש שֶרְקַה לֶקָשְּב לקש

 דָחֶא לי רֶּבְּב דָא ריי :תֶרְמק הֶאלִמ בָָז הָרָשַע תחא ףּכ
 חָבְוְלּוג :תאָטַחְל דָחֶא םיִּזָעדריִעָש* :הָלֹעְל ֹותָנְׁשְוַּב דָחֶא-ׂשֶבַּכ
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 -יָנְּב םיִשָבְּכ הָשָמְח םיִדּתַע הָׁשֵמֲח םֶליֵא םֹונָׁש רֵקְּב םיִמָלְׁשַה
 חַבְזִמַה תָּכנֲחותאְזצ פ :ןניִעןְּב עָריִחַא ןְּברק הָו הָׁשִמֲח הָנָׁ
 הרשע םיִּתָש ףַסַּפ תלעק לֵאָרְׂשִיי יאישנ תֶאֹמ ותא חַשֶמִַה םִיְּב

 הָאַמּו םיֶשלָש : :הָרְׂשָע םיתְׁש בָהָז תֹוָקַכ רָע םִִנְׁש ףָפָכייִקְרְזִמ
 םִׁלּכַה ףָקָּכ לָּב דָחֶאָה קֶרֶזִמַה םיִעְבשְו ףָכְכ תחאָה הָבָעּקַה
 הֵרְׂשֲע-םיַּתְש בָהֶז תופכ% :שֶדְקַה לֶקְׁשְּב תֹוִאַמ"עַּבְרַאְו םִיַּפְלַא
 תוּפַּכַה בֶהֶז-לָּכ יׁשְדְקַה לֶקָשַּב ףַּכַה הָרָשִע הָרָׂשעי תֶרֹמִק תֶאְלְמ

 -םִיִנָש םֶליִא םיִָּפ רָשָע םִיִגש הָלָל רֶקְּבַילּכ :הָאמּו םיִרָשְע
 םיִנָש םיְנִע יִריִעָשּו יםֶתְחְנַמּו רָשָע םִיִנֶש הָנָשייִנָּב םיִׂשָבְּכ רָשָע
 םיִרָּפ ּהָעְּבְרַאְו םיִרְׂשֲע םיִמְׁשַה חַבָזורֶקְּ ל :תאטַחְל רַשָע
 תֵּכְנַח תא םיִשָש יהָנְׁש-ינְּב םיִשְבִּכ 'םישש םיִדּתַע" םישש םליא
 לעומ לָהֲא-לֶא הָשמ אֿבְבוֿפ :ותא חֵׁשַמַה יֵרֲחַא חַּבְזַמה
 -לע ּרָשַא ּתֶרַּּכַה לעמ ויָלֲא 'רָבּדִמ לּוַהדתֶא עמשיו ותא רָבִדְל
 פ :וילֲא רָּבדיו םיִבְרְּכַה יִנָש ןיִּבִמ תַדֲעָה ןרא

 ויִלֶא ּתְרַמָאְו ןרהַא-לַא רבה :רָמאל השמד לא הָוהְי רֵּבַדַוי 8
 :תֹורַּנַה תַעְבָש ּוריִאְי הרמה יָנפ לומד 4 תהא תלה

 -ירע הכרידרע במ השק הָרְנַמַה השעמ הו be tio הוהְ
 הֵׂשְע ןֶּכ הׁשמ-תֶא הָוהְי הָאְרַה רֶׁשֲא הֶאְרַמּכ 'אוָה הֵׁשְקִמ יהֲחְרּפ
 -תֶא חק5 :רמאל הֶשמז לא הָוהירּבפ  פ | והָרנְּמַהזתָא
 םהטל םֵהָל הׂשעת- הכוז :םֶתֹא ּתְרַהַמְו לֵאָרְׂשִי ינְּב ְךֹוּתִמ םיִוְלַה
 םֵהיֵדְגַב ּוָסְּבַכְו .םִרׂשְּב-לְכ לע ַעַה ּוריֵבֲעֲהְו תאטח ימ םֶהיִלְע הזה
 -רַפּו ןָמְָשב הֶלּולְּב תלס ותָחְנַמּ רקְּב-ןּ ירָּפ רחקלול :ּורָהָטהְ

 דעומ לָהא יגל יוָלַהתֶא ברה :תאָטַחְל ית רכב "גש
 יִנָּפְל םִיְוְלֹה-תֶא ָּתְבַרְקַהְויפ :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תַדְעלָּכ-תֶא ָּתְלַהְקִהְו
 -תֶא ןֹרַהַא נה :םיולהדלע םֶהיֵדיזתֶא לֵאָרְׂשִיונְ ּוכמְסְו הנה
 תרֹבע-תֶא דבעל ּויָהְ לארי יִנָּב תַאַמ הָוהְי ינפל הָפּונְּת םיולַה

gidAar apy. dud.84 6 + יִנָּב (6 סת יֵאיִׂשנ)| 85 >6 | 86 = >6 )6%  
 ut 84 pro 'ע 'ע) || 87 64x. ai טחסטסס\ avrdv || 88 °° 65 post םישש3 |
 * 6+ םָמיִמְת | 80 * 6 הוהי לוק? | "ורַּברִמ | Cp 8, 4 * 16MSS ג (9
 (2O7MSS דעו | ? 1 6 2 cf( 69) ָהיֶחְרִּפ | < 6 הל | 8 * 68+ דָמֶא |

ins 8% Ny? | © 3--צט nonn (cf7,13) | % 6 הָנָשְרָּבל' | > 1 8 
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 -תֶא "'השענ יםיִרְּפַה שאר לע םָהיִדְיתֶא ּוכָמְסִי םיִוָלְהְויי :הָנהְי
 תדמעה וי :'םיולהדלע'רָפְכָל הָוהיִל הָלֹע דָחֶאָהדתֶאְו תאטח דָחֶאִה
 : 'הוהיל הָפּונְּת םָתֹא ָּתְּפנַהְו ויָנָב ינְפְלְו ןרהא יִנָפְל יִוְלַהתֶא

 ןכ"ירחאְ 5 :םיולה יל יָה לֶאָרשִי יג ומ םיולהת תְלְּבַהְי
 םַתא ּתּפנַהְו םֶתא ּתְרַהמְו דעומ לֶהָׂא-תֶא דבעל םיִוָלַה ואבי
 תחת לֶאְרְשי ינְּב ְךותְמ יל הָמַה םיִנָתְנ םיִנָתָנ יִּכé :יֹהָפּונְּת
 יב :יל םָתֹא יִּתְְקָל לֵאָרְׂשִ נב לכ רֹכְּב םֶחל"לְּכ תֹרָמַּפי
 ֹוכְּב-לְכ יתְכה םֹויִּב הָמָהְּבַבּו םֶדָאּב לֶאְרְשי יִנָבַּב וְּבלב יִל

 -לָּכ תחת םלֵה"תֶא חַקֲאְו :יל םָמא יִּתְשַדַקה םיצמ ץרָאְּב
 ויְָבְלּו ןֶרַהָאְלי םיִגְתְנ םִיָלֵהדתֶא הָנְּתֶאָויפ :לֵאָרְׂשִי יְנְבְּב רֹוכָּב
 רַּפכְל דעומ לֵהֲאְּב לארי תדבעדתֶא רעל לָאְרְשי ינּב ךותמ
 ילֲארְׂשִיהונְּב תֵׁשְנּב ףָנָנ" אשי יִנְבַּב הַיָהְי אלו לארי ונְּב-לע
 םיולל ילַארְׂשִיהונְּב תדע"לכְו ה הא הָשֹמ ישעי :ׁשֶדְקַה- לֶא
 :לֶאְרְש ינּב םָהְל ׂשֲע-וכ כ יםיולל הָׁשֹמ-תֶא הָוהְי הּוצ-רַׁשַא לכ
 יִנָפְל הָפּונְּת םתא ןרַהא ףניו םָהיִדְגַּב ּוסְּבַכיו םיולה ּאַּטַחְהּיו>י
 דבעל םיולֲ ואב ןֹכיִרֲחַאְו“ :םרהטל ןרהא םָהילע רַּפַכִיַו הָוהְי
 הֹוהְי הָּוצ רש ויֵנְב יִנָּפְלְו ןְרַהַא י ינפל דעומ לָהָאְּב םֶתְדְבַעְתֶא
 -לֶא הָוהְי רָבְדִּי  ס :םָהְל ושע ןּ םיְולַה לע השמת
 הָלְעַמְר הנ םיִרְׂשֲעְו ׁשֲח ןֶּבַמ םיולל רֶׁשֲא יתאז=+ :רמאַל השמ
 בּושי הָגָש םיִשָמִח ןּבִמ5ּ :דעומ לָהֶא 'תרבעב אָבֵצ אבל אובי
 דעומ לֵהֲאְּ ויַחֶאתֶא תַרָשְוא :דוע דָבַעְ אלו יהרבעה אָבְצִמ
 פ - ּוםֶתרַמָשִמְּב םָיולל הָשעִת הָכּכ בעי "אל הדבעו תָרַמְׁשִמ רמשל

 םֶתַאְַל תינְׁשַה הָנָשב ִניִסיַּבְדמְּב השמ"לָא הָוהְי רדיו 9
 -תֶא לֶאְרְשיְְינְב ושַעְיְו< :רמאל ןוׁשאַרָה שֶדְתּב םיִרְצִמ ץֶרֶאמ
 םִיבְרַעַה ןּב יהוה שָדִחּב םוידרָשָע הָעְּבְרְּבי :"ודַעוְמְּב חַסָּפַה

r2 * 5 singul | * 6537 הָשִעְו | << 6 םֶהיִלִע | ד * 6+הוהי יִנָפְל )65 
x xai) | ל ca 281155 6897 הוהי יִנָּפְל | 14 <6 | 15 * ins 6 6 תדבע | 
5 6BAF הוהי יִנָפְל (quod addunt 6.3) || 16 1 6 aw (cf 9) ר רֹוכֵּב"לָּכ 

  | 6 Wl GAT(ט616)  | 10 * 6 bisיֵנְבַּב ) | *1 6 :6MSS 99םָחְר
  (cfהשע  41 frt | 5 dl ft | 22 prpsל-ל |  vi. lop.) || 20 * 95 plur; 1דשצ

  | 26 <7הָרֹוּתַה | ** 6 תדבעל | 25 = 6 ַעָהְְִמ 80 6 5 * 24 | )268
(6 6%. abr.) | Cp ף, 2 *16 95 ושעי (6+ eirdv) || ?  דָי--; id 3 (hic etiam 

6°). 7. 13 |3°6r. rpwrou (sc unvog). 
IF 
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 :ותא ׂשעֶּת 'יַמָּפְׁשַמלָכְכּו 'ויָתְקִח"לְכְּכ יָדעֶמְּב ותא 'ּושעּת
 יחַסַּפַה-תֶא ּוׂשֲעַו' :תסָּפַה st לֶאְרְי ןנְּבילָא הָשמ רבי
 לככ יֶניֵס רֵּבְדַמְּב םִיַּבְרעֶה ןיִּבי שרחל םוי רֶׂשְע הָעְבְראְּב ןֹוׁשאַרָב
 יםיִׁשְנַא יהופ . :לֵאָרְׂשִי ינֵּב וש ּ ןִּכ הָשמתֶא הָוהְי הָנִצ רֶׁשֲא
 אּוהַה םויּב .חַסָּפַהדִתְשעְל ולָבידאלו םֶדֶא שָפַנְל םיִאָמְט ּויָה רֶׁשֲא

 םיִשְנַאָה ּורָמאְיַז :אּוָהַה יב ןרַהַא נפלו המ נפל וברק
 בירקה יִּתְלְבְל ערגנ הָּמְל םֶהֶא שָפְנְל םיִאַמְמ ּונֲחנֲא ויִלֲא הָּמַהָה
 הֵׁשֹמ םֶהְלַא רֶמאָיַוי :לֵאָרְׂשִי גְּב ּךוְּב 'ודעָמְּב הָוהְי ןֵּברָק-תֶא
 הָשמדלֶא הָזהְי רּבופ פ :םָכָל הָנהְי הוציזהמ הָעְמֶשָאְו ּוָדָמַע
 ו אָמֶט הָיָהְיְיִּ שיא שיא רמאל לארי ינְּבדלא בד :רמאל
 :הוהיל חַסַפ הֶׂשֲעְו םכיִתְרְל לא םָכְל הקר רד וא שנ

 -לע ותא ּושֲַי םִַּבְעֶה ןיּב םִי רָשָע הָעְּבְרְּב ינשה ׁשֶדֹהַּבי
 אל םָצָעְו רָקב"דע נָמִמ ּוריָאָשְידאְלי> :ּוהָלְכאְי םיִרֹרְמּו תוָצַמ
 רוהָט אּוה-רָשַא שיִאָהְויי :ותא ּושעי חַסַּפַה תֶקַחְ לֵב וביורְבְׁשִי
 ָהיִמעַמ אוָהַה ׁשֹפָנַה הָתְרְכְנְו חַסּפַה תושעל A היַהְדאל יָדְרְדְבּו
 :אּוהַה ׁשיִאָה אשי ואטָח 'ולעָמְּב בירקה אל הָנהְי ברק
 "טָּפָשָמְכּו חסֶּפה תֶקְחְּ הָהיל חַסַפ הֶׂשֲעְו רג םֶכִּתַא רּוגְיְיִכְו
 ס  :ץֶראָה חרְזָאל רגל םָכְל הָיְהְי תַחַא הָקֲח הֶָשְעַי ןּ
 תֶדעָה 'לָהֶאְל ָכׁשִמַה-תֶא ֹןָנְעַה הָּסַּכ ָׁשִמַה-תֶא יםיִקָה םויבּויפ
 דיִמַת הָיִהָי ןּבי5 :רקבררע ׁשֶא"הַאְרמּכ ןֵּבְׁשִמַה" לע 'הָיָהְי בֶרָעְבּו
 לָהאַה לעמ | ןְנָעִה תֹוָלְעַה יפלו : :הֶלִיִל שאדהַאְרִמּוי ונסכי ןנֲעָה

 םֵׁש נה םשְְכְׁשִי רׁשֲא םקִמּו לֶאְְ נב עי ןכיירמָאו
 הָוהְי יִפ"לֲעְו לֵאָרְׂשִי ינְּב ּועָסִי הָוהְי יפ-לעי* :לֵאָרְׂשִי יב ֵנֲחָי
 ןנָעַה ְּךיֶרֲאַהְבּויפ :ונחי ןּבׁשפַה-לע ןְגֲעָה ןֶּכְשי רש יִמְיְלּכ ּנֲחי
 אָלְו הָוהְי תֶרָמָשְמתֶא לֵאָרְׂשִיהיַנְב ּורָמָׁשְו םיִּבַר םיִמָי ןְָׁשִמַה-לַ
 הָוהְי יִּפרלע כשמה לע רַּפְסמ םיִמָי ןֵגְעַה היה רֶׁשֲא שוי :ּועָסִי
 רקד דע בֶרַעַמ ןָנָעֶה הָיָהְי רֶׁשֲא שו :ּועָסְי הָהי יִפדלַעו ּונֲחי

 3° 3MSS 267 ושעי | 5 >9; 6[ 2" | % 6 sing (cf 14) | * 16 nS ושעי |
 = 6 | 6 * Seb> (bis) 61155 2.669 ויהיו (>5) | * 6 'ַאָה| 7 * 6%% םֶהיֵלֲא |
 2° | ro * sic 48 (ה punct) || °° <9 )5 om ל; | | זז ""* >9 |, 35 6+

plur; cf 4 3 || 15 * xu(63)2° | 14 * 6+ םֶכֵצְרֲאְּב | * 5  cfהָקֹחְר ו 10 || *  
ut325 | 5 16 6 mp? | 16 ins 6 695 Dp (vel D3) | 18 6םקּוה | 55  

 invers || 20 <<. (et 6?( 'מֵ.
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 :לועסנו ןָנָעֶה הלעַנְוי יהָלְילֵו םָמֹוי וָא" ּועְסְנְו רֶקְבּב ןנְעָה הָכעַגְו

 ןֶכָשל "ֹןְכְׁשמַה-לע* ןנָעָה ךיראַהְּב םיַמָוֲא ׁשֶרָחֹוא ים
 הָוהְי יפ"לע*23 :יּועַסִי ֹותלֲעַהְבּו' ּועָסִי אָלְו לֵאָרְׂשִיהונְב ונחי 'ויִלָע
 הֹוהְי יַּפ-לע ּורָמָש 'הָוהְי תרַמְׁשִמ-תֶא ּועָסִי הָנהְ ֵּילְֲ נחי
 פ :השמדדיּב

 ףָסָּכ תרצֹוצֲח יִּתִש ףְל השע? :רֹמאַל השמדלֶא הָוהְי רֶבדיוי 0
 :תוְנֲחַמַה-תֶא עָסַמְלּו הָלַעַה אָרְקִמְל ל ּויָהְו יםָתֹא הָשַעִת הָשְקַמ
 -םִאְו+ :דעומ לָהֶא חַתַפ- -לֶא הָרֲעֲהלְּכ יל ודעונו 'ןַהָּב יּועְקְתְו
 םָתְעַקְתּ :לֶאְרְשי יפלא לשאר םיִּאיִשּגַה יִךיִלא ּוָרֲעֹוְְו ועְקְתִי תָחְּב

 תיִגָש הָעּורְּת םָתְעְקְּו :הָמדְק םינחה תֹונֲחְמַה ּעְסְנְו הָעּורְּת
 יליהקַהְבּוז :םֶהיִעְסַמְל ועקְתִי הָעּורְּתי הְנָמיִּת םיִנֹחַה תונְחַמַה ּועְסְנְו
 ּועְקְתִי .םיִּנָהְּכַה ןרהא נבו :'ועירת אָלְו ּועָקְתַּת לָהְקַהתא
 הָמָחְלַמ אֹבְתיִכפ :םֶכיֵתְרדְל םָלֹוע תֶקַתְל םָכָל ּיָהְו תֹורַצֹצֲחַּב
 נפל םָתְרּזגו תר .םֶתַעְרהְ םֶכְתֶא ררצה רצה -לע םֶכֹצְרַאְּב

 םכימלש יז חב לעו םֶכיַתְל לש תֹצְצֲחּב םָּתעַקְתּו יּֿבכְׁשְדְח יִׁשאָרְבּו
 ּפ :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא םכיֵהְלֲא ינָפְל ןורָכזְל סל ויָהְ
 ןנעֶה הָלענ ׁשֶדֲחַּב םיִרְׂשֲעְּ ינָשה שֶדְחַּב תיִנָשַה הָנָשַב יָה,
 יִניִס רָּבְדִמִמ םֶהיִעְסַמִ לאָרְׂשִוִנְב ְעְסיַו> :תרעָה ןֵּכְׁשמ לעמ
 -דִיְּב הוה יִּפ"לֲ הָנׂשאָרְּב ועְסִיו 3 :ןְראַּפ רבְדְמְּב ןגעה ןשי
 -לעו םָתאָבְצְל יהָנׁשאָרְּב הָדּוהְידְיִנְב הנחמ לגב יעסינ+ :השמ
 לֶאְנַתְג רָבֹׁשְשִי יֵנְּב הָטַמ אָבְצְדלַעְו : :בָדְניִמַעְְִּב ןושחנ ֹואָבַצ
 דָרּוהְו יל :ןלחה ןּב "בָאיִלֶא ןלּבז י יִנְּב הַמַמ .אָבָצלַעְוי :רַעּוצְְַּב
 לג "עַסָנְוַ :ןְֵּׁשִמַה יִאָשָב יִּרָרְמ ינְבּו לושרגדינְב עְסְנְו ןְבְׁשִּמַה
 אָבְצ-לַעְופ :רּואיִרָשְֶּב רּוצילֲא ואב םֶתֹאָבצְל ןְבּואְרי הָנֲחַמ
 דָנדיִנְב הטמ אָבְצדלַעְו< :יֶּרְשיִרּוצְ"ןְּב לֵאיִמלׁש ןועמש יִנְּב הממ
 2: ** 6 הליל וא םמוי | * >6, 8 הלענ | 22 = (ter) <6 | ל >8 |
 23 = 6 דלע יִּכ | * 65 --רֶשַא | ,Cpro 26+ ל |(ex init v( 3 * 60 ּתְעְקְתְו |
 * 18155 םֶחָּב || >6 | 4 * 2155 6 -דלָּכ | * 39 'ָרְו | 6 insc 6 66 4) 'ת 'תּו
 (שג'צ קז ית)הָנֹופִצ 'חה מַה יָנְו תיִעיִבְר 'ת''ִתּו הָמָי חה 'מַה'ְגְו תישילש | 7 * ג ַהְּב|

plur | * 56 5 "למ אבת? | * >6 | 0 * ו  e115 6 הָעּורּת | 0 * !ִלֶמְל (צ 
 .Edd םֶכיִשְֶח || 1x 6 nonn 6 Dt 8—1,6°(|| 12 6 'ִמְּב | 14 * 6 iעסינ;

cf Gn 30,18 | 16 cf 1,9 | 17 6ל 16 6 'אר | 1ף  | id 18; 1 frt (cf 1759( DB 

 ּודירוהו? | 18 ;cf4* 1 4 | ל ins 6 51195 א JQ‘ | 20 1 6 68 'עְר, 61 14.
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 -תֶא ּומיִקַהְו שְָּקִמַה יֵאְשנ םיִתָהָּקַה ּועְסֶנְוי :לֵאועּדַּב ףֶסְלֲא
 -לַעְו םָתֹאְבִצְל םִיַרְפָא"יינְב הנחמ לה יעסנְו> :םָאּבדדע ןֵּבְׁשמַה
 לֵאיִלמג הָשנִמ יִנְּב הָטַמ אֿבצ- לער :דּוָהיִמַעְְִּב עַמְׁשיִלֲא ֹואָבְצ
 עֿסָנְויפ :יִנּועְדג"ןּב ןדיבא ןמינב יֵנְּב הממ אָבְצְד לע :רּוצהָדּפדןּב
 רֶזָעיִחַא ואָבְצלַעְ םֶתֹאָבַצְל תָנַחַמַה לכל ףָּפַאָמ ןֶדיִנְב הגחמ לגב
 -לַעְו>ז :ןְרְכָעְדןְּ לָאיענפ רֶׁשֲא יֵנְּב הטמ אָבצדלַעְופ ירְׁשימעְֶּ
 לֵאָרְׂשִיהוגְב "יֵעְסַמ הלא :ןָניִעְְוְּב עֶריִחַא יִלָתַפַנ יֵנְּב הטמ אָבַצ
 יָנָיִדְמַה לֵאּועְר ב בל השמ רַמאופ ס עס םָתאָבצל
 ןֶתֶא ותא הֶוהְי רַמָא רֶׁשֲא םוקָמַהלֶא ּונָחַנֲא וםיִעְסְנ הָשמ ןֶתח
 רמו :לֶאְרָשְילע בוטדרָבִּב הָוהְיְדיִּכ ל ּונְבַטַהְו ּונְּתִא הָבְל םֶכָל
 אנ" לא מאני :ךלא יִתְרלֹומ- לָאְו יִצְרַא- לא יִּ לא אל ויל
 :םיניעל ונל ָתיִָהְו רַּבְדמַּב נתח ָּתְעַַי ןֶּכ" לע יִּ ּונְתא בֹועַּת

 ונָמע הָוהְי ביִטיִו רֶׁשֲא אּוהַה בֹוָטַה הָיָהְו ּונָמִע לי הָיָהְויי
 הָוהְי-תיִרְּב ןוראו םיִמָי תָשָלָש ּךֶַד הָוהְי רֶהמ עֶס ִָּלּונְבַטַהְו
 יהָוהְי ןגעו**+ :הָחּונְמ םֶהָל רּותָל יםיִמָי תָשְלֶש ּךֵרדי םֶתיֵנְפִל עסנ
 רֶמאָּיו ןֶנָאָה עָקְנּב יָהָופ ס < :הָנַחַמַהְִמ םֶעְסְגְּב םמּי םָהילע
 :ִיִנְפַמ ךיִאְנַשְמי ּוסנָיְו ְּךיֶבָא ּוצְפְיְו הוהְוהָמּוו = הָשמ
 רמאי הָחְנְבּוא

 פ < לֶאָרְׂשִי יִפְלא 'תובְבְר הָוהְי "הָבּוש
 רַחַּיַו הָוהְי עמשיו הָוהְי ינְזָאַּב יער יםיִנְנֲאָתַמְּכ םַעָה יִהיְוי 1

 םַעָה קַעָצִיו* :הנחמה הָצְקְּב לָכאּתַ הוהְי שָא םֶּבדרַעְבִתַו וֿפַא
 -םש אָרְקיַו :ׁשֲאָה עֶקְׁשַּת הוהְי-לֶא ּהָשמ לֶלַּפַַי השמחלֶא
 ףְסְּפַסאָהְו :הָוהְי שא םַב הָרעֶבִיַּכ הָרעְבַּת אּוהַה םיָקָּמַה
 ורמאיו לֵאָרׂשִי יֶנְּב םּג יב יובָשיו הָואָת ּואְתַה וּבְרְקַּב רֶׁשֲא

 תֶא םָּנִה םיָרָצִמְּ לכאבי רֶׁשֲא הָנְדַהתֶא ּונְרְַ רב ּונלכָאְי יִמ
 :םיִמּוׁשַה-תֶאְו םיִלָצְּבַה-תֶאְו ריִצָחָה-תֶאְו םיִחָטבֲאָה תֶאְו םיִאָשקה
 רגעֶרְזִּכ ןּמַהְו :ּניניע ןֵּמַהלֶא יִתְְּב לָּכ ןיִא הָׁשֵבְי ּנְׁשְפנ הָּתַעְו
 22 °6 |plur ל >65 25 cf 22° et | (cf 18°) 1,12 | 28° 6 תאְבְצנ || ל 6
 invers; 5 om ועסיו | בס >6 | 31 6 ונֵּתֲא ָתיִיָה? | 33 = ג44?; 5 דָחֶא םֹויך?|

 v 34 6 post 36 || 34 **6 הִיָה ןָנָעָהְו || 35. 36 invers  )8 עס6ב et םינסאתמכ) |

ft proָּתְכָרְבּו;  el6 8739 "לֶא (צ ins35 = 6 'ַשָמדלָּב | 6% ו הָבָש |  
 תבבר) |  קזקצ תאְבַצ | Cp ג, 1 * 65 'ִתָמ; 1 4 |" 5 ער; 1 ₪ | *5 5

 cf) 63897( יניעְּב cf) 1 4 ;(ut Io) 18( || 4 * 69 ּובָשיו | * 8 ֹּוּכְביַג
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 ּכָד וָא םִיַחַרְב ּונֲחָמְו ּוטְכָלְו םָעָה וטָש :חַלְדְּבַה ןיעֵּכ וגיִעְו אוה
 רשל םעטּכ ומעט הָיָהְו תוגָע ותא ּושָעְו רּורָּפּב לש הָכֹדמַּב
 עמשירי< :וילע ןּמַה דִרָי הלל הָנֲחַּמַה-לע לה תֶדָרְבּ :ןמׁשַה
 הָוהְי ףא-רחינ ולֲהֲא חַתָפִל שיא ויָתחְּפְשַמל הָבֿב םָעָהדתֶא הָשמ
 תַעְרַה הָמְל הֹוהְי- לא הָשמ רַמאַני :עֶר השמ יניֵעְבּו דאָמ
 הָּנַה םַעָה ל אָשַמתֶא םוׂשל ְּךיִניִעְּב ןח יִתצִמ-אל הָמְלְו ךֶרְבעֶל

 כ והיִתְלְי יכֹנָאזמא הָנה םעָה"לְּכ תא יתירה יִכְנָאָהיי יל
 הָמָדֲאָה לע קניַהתֶא ןמאָה אָשי רׁשֲאְּב ְךָמיִחְב ואש יֵלֲא רמאת
 היִּכ הֶּזַה םַעָה"לָכְל תַתָל רֶׁשְּב יל ןיַאמינ :ריָתֹבֲאל ְתעַבְׁשִנ רֶׁשֲ
 יִּדַבְל יִכֹנֲא לכואדאל :הָלְכאנְו רָשָב ּונָל"הָנְּת רמאל יִלָע וָכְבִ
 יהָשָעֶתַאי ו הָבְּב"םַאְויפ :יֵנָמִמ דָבָכ יִּכ הָּנַה םַעָה" לָּכְתֶא תאָשל
 :יֵתֲעַרּב הָאְרָא-לַאו ד ךיִניֵעְּב ןח ח יִתְאְצְמְ"ָא גרֶה אנ יִנגְרֶה ל

 לֵאְָׂשִי ינקזמ שיא םיִעְבׁש יִהָפֶסֶא הָשמלֶא הוהְי מאיי
 דַעּומ לָהֶאלֶא םֶתִא תְחְקְלו וירטשו םַעָה ינקַז םֶהְדיִּכ ָּתְעַרָי רשא
 ַחּוְרַהְדִמ "יּתְלַצאְו םַש + ףמַע יּתְרּבְְו יתרו יז ִּדִמע םש ָּבציְתַהְו
 לאָשַתְדאְלְו םֶעָה אָשַמְּב ָךִּתַא ּוָאְשְנְו םָהיֵלֲע יִּתַמׂשו ךילע רֶׁשֲא
 יִכ ֵׂשֵּ םּתַלַכֲא ָּחְמ ּושְּדקְתַה רמאת םַעָהד לָאְר8 רב הָּתַא
 םיָרְצַמְּב נל בוטדיִּכ רָשָּב ּונְלְכַאִי יִמ רמאל היהְי יִנזֶאְּב םֶתיִכְּב
 םוָמּוי אָלְו ןולְכאת דָחֶא םוי א אלו : : יֶתְלַכַאו רָשְּב םֶכְל הָוהְי ןּתְנְו
 ׁשֶרֲחו דעס :םוי םיִרָשָע אל םיִמָי הרשע אלו םיִמָי הַשמַחו אלו
 םַּתְסַאְמִדיִּ שי על ר כל היָהְו 'םֶכְפַא אָצְרָשַא דע ."םיִמָי

 יכנא רָשא םֵעָה ילגר לא תואְמשש הָׁשמ מאירי :םירצממ

 ןאָטה< :םיִמָי שק ילְָאְו םֶהָל ןתְא ָשָּב ָתְרמֶא התו ברב
 םָהָל ףפָאַי םיַה ןגְד"לְּכיתֶא םָא םֶהָל אָצְמּו םֶהָל טְהְׁשִי רֶקְבּו
 'הֶתַע ךָצְקת הָוהְי ְךִיַה הָשמדלֶא הָוהְי רָמאּוְי< פ :םֶהָל אָצְמּו
 תֶא םֶעָה-לֲא בדו הָשִמ אציו+ :אליַא ירבד "ףרקיה הָאְרִת

 זס (Seb)6 םיִכּב | זז 0 יִתאַצַמ | ז2 * 6 םיִּת--? || * 6507 -לָא | < 65
 םֶהיִת-- | 14 6+ הוה רָבְּרַה?) | 15 *=* 1 (השעת 'א =) הֶׂשֲעַת יָנֹדֲא; = הָּתַא
 pro AN ||? ₪ םאו || Tig soph pro ךֶתעְרַּב vel) 1 םתערְּב) | 16 6 םָהיִר |

 ז7 * א יִּתלַצֲהְו | * 6 םָאָשִּת | 18 6+רֶׂשָּב | 20 * in 81 6 68 ולְכאת|
 * 6+רֵׁשָּב | =  הרול | 21 856002 3355 םֶכְל; 6+ לכָאָל | 23 * =

 הָּתַא | 1 קצקs הָרְקיַה
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  0 CTTא ב דרש צר  a Edו 0 0% שי קב ככ Td a תֶביִבְס םָתֹא דמו 'םעָה יינקזמ שיא םיִעְבַש ףֹסָאנװ הָנהְי רָב

 ויל רֶׁשֲא ַחּורָהְןִמ לצו ֹויָלֲא רֵּבַדיו ןְנְעַּבו הְוהְי דריו :לֵהֲאָה
 ואְּבַנִתיו תּוֹרָה םֵהיֵלֲע ֹונְּכ יהיו םיִנָקְנַה שיִא םיעְבְׁש-לע ןֿתינ
 םֵׁשְו ירדלֲאדֲחֲאָה םֵׁש הָנֲחַמּב וםיִׁשְנַאדינְׁש וראשו :'ופסי אָלְו
 הֶלָהֶאָה ּואְצַי אלו םיִבְתַּכַּב הָמָהְו ַחּורָה םֶהְלְ חַנָּתו ידָלַמ ינָשה
 דימו דל רמאיו הֶׁשֹמְל דגי רעֶגַה ץֶרנ=ז :הָנֲחמְּב ָּאְּבנְתיַ
 ויִרְחְּבִמ הָשמ תֶרָׁשִמ ןּונ-ןִּב עְׁשֹוהְי ןעיו* :הָנֲחַּמְּב םיִאְּבנְתִמ
 ימּו יל הָּתַא אּגְקִמַה הָשמ ול רָמאינ=פ :םָאְלִּכ השמ יִנדַא רמאיו
 ףסָאיִנפ :םָהילֲע וחּורתֶא הָוהְי ןּתַיהיִּכ םיִאיִבנ הָוהְי םעדלָּכ ןֶּתִי
 תֶאַמ ועסְנ חורי :לַאָרְׂשִ ינקו אּוָה הָנֲחַמַה- לֶא השמ
 הפ םוי ֶרָדָּ הנֲחמַה -ילע שטיו םּיַה-ְִמ םיולש זנו הוה

 םקיו* :ץֶרָאָה" יִנָּפ -לע 'םיִתמאְכּו הָנֲחּמַה תֹוביִבְס הפ םוי ְֶּרָדכּ
 -תֶא ֹופָסַאַו תרֲחַמַה םֹֹולָכְו הָלילַה-לָכְו יאּוּהַה םויַהלְּכ םָעָה
 תֹוביִבְס יחוטש םֶהָל ּוְטְׁשִו םיִרָמַח הָרְׂשֲע ףַסֶא טיִעֲמּמַה 'וָלְׂשַה

 הָרָח הָוהְי ףַאְו תֶרָּכִי םִרָמ םינׁש ןיִּב ּוגְדוע רֶׁשְּבַה :הָנֲחְמֲה
 םֹוָקַּמַה-םַׁש-יתֶא אָרקיו+ :דאְמ הָּבִר הָּכַמ םֶעָּב הָוהְי ךיו םַעָב
 תורבקמ5 :םיִוַאְתִּמַה םַעָהדתֶא ּורְבק םֶשיִּכ הָוֲאַּתַה תוְרְבק אּוָהַה

 5  ותֹרּצְחב ויקי תורּצִח םַעָה ּעְסַנ האמה
 רֶׁשֲא תיִשַּה הָשַאָה תוָדֹא-לע הָׁשמְּב ןרהָאו םָיִרִמ רֵּבַדְתוי 2

 הָוהְי רֶּבִּד הָׁשֹמְּביִרַא קרה ּורְמאּיַוי :חָקְל תיִשָכ הָשַאיִכ חַקָל
 לפמ דֶאְמ ונע הָׁשֹמ שיִאָהְוי :הָיהְי עַמְׁשיו רד ּונָּבְיסִנ אָלַה
 םאָתַּפ הָוהְי רָמאַ<  ס  :הָמְדֲאָה יִנּפַלַע רֶׁשֲא םֶנָאָה
 ואציו דעומ לֵהָאדלֶא םֶכְּתַשְלַש ּואצ םִיְרמ"לֶאְו ןרַהאלֶאְ השמדלֶא
 ןרהַא אָרקַו לָהֶאָה חַתַּפ דֹמעיו ןֶנָע דּומַעְּב הָוהְי דָרו :םֶתְׁשְלְׁש

 יָרָבָד אָנּועְמש "רָמאְו םֶהיֵנְׁש אַ םִיָרמּ
 יהוה 'םָכֲאיֵבְג הָיָהְי"א

24 * x '} | * 16mSS 634 לֶאְרַשִי | 25 * לצי | 1 prb 6 6930 150: (cf 
 ) | 28 <₪10015,:יופסאי) | 26. 27 * א 34,21 דֶדיִלא | * 6 (G ]6מ זס,26) דדומ

  3 cPּורָחְּב; 1 6 6 5890 ןיִרּועְגִמ| בז * 1 2 ג | * דלא | < 6 'ִּכ| 64
du Ain | 34"1 | < 6 וטחשיו | Kדלָּכ | 32 *>6 | * 0 ויִלָשַה ;  + 
(cf 6,9) | 5s 6S"א תוחַא | 4 8 ' Cp 12,1 prps6 ארקיו |  

Aו  )goetaדעומ || 6 * 63 + םַהיִלא (8!6 + םהילא הוהי) | * 1 6 %  
 םֶכָב איִבָנ (עe1 םָּכִמ יָכ) | < 1 6 62 "ל; 50 יִנָא (קזקפ "מ ךַאיִבַנ)
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 :"וָּבִדרֶבִדַא 'םולַחב ֶּדוְתֶא "ויקא הָאְרַמַב
 :אּוה ןָמָאָנ יִתיִּבְדלְכִּב השמ יִדְבַע ןָבְאלז
 טיִּבַי הָוהְי תנָמְתּו יִתְיִחְב אָלְו יהָאְרַמּו ובדרֶּבַדַא הָפלֶא ה
 :הָשמָב יְִּבַעְּב רבדְל םתאָרְי אֶל עולמו

 םיִרִמ הגהְו לָהֹאָה לעמ רס ןנעָהְויי :ךלינ ב הָוהְי ףארחיוי
 ןְרֲהַא רֶמאְיויי :תַעָרצְמ הגהְו םָיִרְמְלֶא ןֶלהא ןָפִיַנ גלָׁשִּכ תַעָרֹצְמ
 רַשאְו ּונְלַאונ רשא תאָטח ּוניִלָע תַשְת אָנלַא ינדא יִּב השמדלֶא

 יִצֲח לָכֲאַַו יומא םֶחְרִמ ּותאָצְּב ירֶׁשֲא תָמַּכי ייִהְת אָנ"לַאיי :ּונאָמְח
 פ :הָק אָנ אָפְר אָג לא רֶמאָל הָוהְילֶא הָׁשֹמ קציני :והְׂשְב
 םֶלְּכִת אָלַה ָהיִנְפְּב קרָי קרי ָהיֵבֲאְו הָשמדלֶא הוהְי רֶמאיויצ
 :ףַסֲאַּת רַחֶאְו הָנֲחמַל ץּוחַמ םיִמָי תַעְבָש רֶגְסִּת םיִמָי תַעְבָש
 דע יִעַסָנ אל םַעָהְו םיִמָי תַעְבש הנחמל ץּוחַמ םִיְרַמ רגָּסִּתיפ
 פ  :ןָראַּפ רֵּבְדַמְּב וחיו תורצחמ םַעָה ּועְסְנ רַחַאְז 6 :םירמ "ףסאה

 ּורְתָיְ םיִשָנַא ךלְדחלשי :רמאל השמה לֶא הָוהְי רּבַדיויי 8
 דָּמֶא שיא דָחֶא שיִא לֵאָרְׂשִי יִנָבְל ןֵתֹנ ינַאזרָשא ןעְְּ ץֶרָאדתֶא
 רֵּבְדמַמ הָשמ םָתֹא חלש :םֶהָב איִשְנ לכ ּףחְלָשַת יָתֹבֲא הטמל"
 הָלֲאְו :הַּמַה לֵאָרְׂשִיוִגְב יִשאְר םיִשָנַא לכ הָוהְי יִּפ-לע ןֶראָּפ
 :יִרוחדֶּב טפש ןועמְש הטל :רּוּכזדןְּב עומׁש ןבּואר הטמל םֶתֹומֵׁש

 :יףסוְּב ילֲָנו ירָכׁשֶשִי הממְלז :הָנפיְּב בֶלֶּכ הָדוהְי הפמל*
 :אּופָרְ"ןֵּב יל ןַמָיִנְב הָטַמְלפ נב עשוה םִיָרְפֲא הָטַמְל
 יִדִּג הֶשנְמ הטמל ףסוי הָטַמְלי* :יִדֹופדןְּב לאי ןּובְז הֵטַמְלו
 -ןְּב רּוְתְס רֶׁשֲא הַטמְלי למגר ילָאימע ןֶד הָטֹמְליי :יִסּוסְְְּב
 ןֶּב ילו דג הָטִמְל ;"יִסָפְוְְּב ייִּבחְנ יִלָּתְפנ הטמל+ :לאָכיִמ

 ץֶראָהתֶא רּותְל השמ חָלְׁשירׁשֲא םיִשְנַאָה תמש הלא "יִכָמ
  0םֶכיִלַא 6 םֶכָּב | < 6 'ַחַבּו | 8 *1 + הָאְרַמְב אל (זס\[55 8 % 6

 לפנכ =)  97 abortusיהְנ | ל 6 (זפשק [ r2 51? 6 6תֹומלֲחַּב  prps'מב) | ל
nאש?) | = Tig soph pro um et ונְרָשְב (cf 8(; 1:4 || 13 1 לֶא | 15 * 

  | 16 8 hic incip cp 13 || Cp 13, 1 + vb nonn (ex Dtּועְסנ | 5 6 רַהָטַה

1,20b—23a) || 2° 6 sim ac 14 || ל 065 sing | 4 65 Zauounl, 697 Za- 
ualink (#F Salamiel)| 5 6 6)67סטק —Bp)r, 5 IN| 7 5 cf Gn 30,18 | ל 65 

 |( cf 1,10"זי 'ַמָל, dl vb)  (pr lr—)|| 51 ‘JQ7: ... (PNa)|| % huc trsp v 11וגטסג
 5 ut 1,0 | " 6לֶאיִלַמִּג *  cf 7 | 12זס 3 יוס | זז |  id 16א. עשוהי; 8
Fauat|| 13 3 ליכלמ (pr לָאיִּכְלַמ | 14 5 658006, 67 NogBia, 6* —Ba | ל dub; 
6 lager || 15 * 8 לֶאָוְג 6 [סטסומג || * 9*6 ריִכְמ 



  13,17—14,Iרבחמב 202

 הָשמ םֶתִא חָלְׁשיַוז :ַעָשּוהְי ןּוִנְְּב עָשוהָל השמ ארק
 :רהָה-תֶא םָתיֵלעו בֶנָנּב הֶז ולע םַהְלַא רמי ןעֶנְּ ץֶרָא-תֶא רּותָל
 אּוה חה היל בשיה םָעָחִתֶאְו אוָהְהַמ ץֶראָהתֶא םָתיִאְרויצ
 ּהּב בת אוה- רֶׁשֲא ץראה הָמּוופ :בָרְדםִא אּוָה טעמה הפה

 קע ּּב שיה הר" םֶא אוה הָנַמְׁשַה קראה הָמּו> :יםיִרַצבֲמַּב םא

 יב ייָמְי םיִמָּיהְו ץֶרֶאָה יֵרְּפִמ םֶּתְחְקְלּו םֶּתְקּזִחְתַהְו ןיאדםא
 אבל בָתְרְידע ןצ"רַּבְדּפִמ ץֶרָאָה"תֶא ּורְתַיַ יוָלֲעַַו=י :םיִבָגִע
 יִמְלַתְו ישש ןמיחא םֵׁשְו ןורֶבָחְדדע יאָבִיַו בֶגנב ּלֲעַיְו= :'תמח
 ואביו :םִיָרְצִמ ןעצ פל הָתְנְבִג םיִנָש עַבָש ןוֹרְבָחְו 'קנעַה יִדילְ
 ּוהֲאְׂשִיו ידָחֶא םיִבָנֲע לּוכְׁשֲאְו הָרּומְז םׁשִמ ּותְרְכיַו לכָשֶא לחנ-רע
 ארק אּוהַה םוקַמלי :םיִנָאּתַהְְוִמּו םיִנֹמְרָהְְִמּו םִיִנְׁשִּב טּומ
 :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב םֵׁשִמ ּותרָּכרַׁשא לּוּכְׁשֶאָה תֹודא לע לבְׁשֲא לחג
 הָשמלֶא לאביו לס :םֹוָי םיִעָּבְרַא ץקִמ ץֶרֲאָה רותמ ּובׁשיו>פ
 ּובישיַו הָׁשָדָק ןֵראָּפ רֵּבְדַמ- לֵא לארי תדעדלּ- לאו ה ףהֲא-לָאְ
 ול"ורּפסנלז :ץֶרָאָה יִרְפדתֶא םּוִאְריו הָדָעָהְד לָּבתַאְ רֶבְּ םתֹא
 יאוָה ׁשֵבְדּו בֶלָח תַבָז 'םנו ונתחלש רֶׁשֲא ץֶרֲאָה-לֶא ּונאָּב ּורָמאיו
 לתל יתר םיּעהְו ץֶרָאְּב בשיה םַעָה זעיֵּכ סָּפָא5 :הָיְרפהֶזְ
 בֶנָנַה ץֶרֶאְּב בשוי קלָמעפ :םש ּוניִאָר יקנעֶה ידלידסנו דאָמ
 לַעְו םיה-לַע בשוי יִנָעְנְּכַהְו רֶהְּב בָשוי יְרֹמֲאָהְו יִסּוביַהְו ייִּתִחַהְו
 הלענ הָלֲע רֶמאַו הָׁשֹמילֲא םַעָהתֶא בֶלָּכ יסַהְיַנ< :ןּךְיַה ד
 ורָמָא מע ּולַעְדרִרַשַא םיִשְנַאַהְויי :'הל לכּונ לוכד ּהָּתא נְׁשְריו

 ץֶרֶאָה תּד ואופיו: :ּנמִמ אּוה קֶָח"יּכ םַעָה"לֲא תוָלֲעַל לָכּונ אל
 ּהָב ּונְרֹבְע רֶׁשֲא ץֶרָאָה רָמאל לֶאָרְׂשִי ןנְּבלֶא ּהָתא ּורְּת רֶׁשֲא
 ּהָבֹותְב ּוניִאְר"רֶׁשֲא םֶעָה"לָכְו אוה ָהיֶבְׁשְֹו תֶלָבא ץֶרָא ּהָתֹא רּותְל
 יםיִלפגַהְִמ קַנע ינְּבי םֶליִפְגַה-תֶא ּוניִאָר םָׁשְוג :תודִמ יֵׁשְנֲא
 אשתו 4 :"םֶהיִניִעְּבּוניִיָה ןכו םיִבְנֲחַּכ ּוניִניִעְב יֵהּנַ
 rg * 1 ₪ 6 אג םיִרָצְבִמ וא םיִנָחְבִמַה | 20 * 6 + 20006 | ° גג תֹורכְּב |
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 -לע ונליו* :אּוְהַה הָליָלַּב םַעָה 'ּּכְבִיַו םָלֹוק"תֶא ּונתיו הָּרֲעֲה"לַּכ
 ּונִתֹמ-ול הֶדָעָהְד סב םהְלַא ּורָמאיִוי לֶאְרשְ יִנָּב לָּכ ןיהאלעו השמ
 ונַתא איִבְמ הָוהְי הָמְלְוי :ּונתַמ- ול הָּנַה רֵּבְדַּמַּב וא םירָצִמ ץֶרָאְּב
 בוט אוָלַה זבל ּגיהְי ּונָּפַטְו ּוניִשְנ בֶרָחַּב לפנל תאּוַה ץֶרֲאָהדלֶא
 הָבּושנְ שאָר הָנִתַנ ויָחֶאְדלֶא שיִא ורמאיו+ :הָמיִרַצִמ בּוש ּונל
 יִנָּב תדע להקה לָּ יָנָפְל םֶהיִנְּפ לע ןְרֲהַאְו השמ לפול :הָמיִרְצִמ
 ץֶרָאָהדתֶא .םיִרְּתַהְִמ הָּגְפְיְּב בֶלְכְו ןּונְַּב עָשוהיְו :לֶאְרשִי
 רֶׁשֲא ץֶרֲאָה רמאל לֵאָרְׂשִיינְּב תדע" לכ לֶא ּורָמאיִוז ּ:םֶהיִדְנִּב ּועְרְק
 נב ץַפֲח-םָא :דֶאְמ דאִמ ץֶרֲאָה הָבֹוט ּהָתא רּותְל ּהָב ּונְרבֲע
 תַבְז אֹוָה-רְׁשִא ץֶרֶא ובל ּהָנֲתְנּו תאוה ראה לא ּונָתא איִבָהְו הָוהי

 ץֶרָָה םע-תֶא לאְיִתִא תאו לרמת החי ְךָאי שֶבּו בֶלֶ
 ּורָמאיוּפ :םָאָריִּת-לַא ּונֲתֲא הָוהיִו םֶהילעמ םֶקצ ר םֶה ּונָמָחל יִ
 רעֹומ לֶהֶפְּב ּהֶאְרנ היהְי דֹובְכּו םיִנָבאַּב םָתֹא םוּגְרְל הָרֲעֲה"לָּכ
 יִנצָאְנִי הָנָא-רע השמז לֶא ּהָוהְי רָמאַוי פ :לֵארְׂשִ נבל לא
 יִתיִשע רֶׁשֲא תותאָה לֹכְּב יב ניִמַאודאל הָנָא-רַעְו הָּדַה םַעָה
 םּוצֲעְו לוגו ְָּתֶא ּהָשַעֶאְו ּונָשְרואְו רָבּדב וכ :וָּבְרְקְּב
 ךָלְב תיִלעָהיּ םיִרָצַמ ּועָמְש הָוהְי-לא השמ רַמאיני :ונממ
 עָמָש תאוה ץֶרָאָה "בשזיילא ןֹרְמֲאְוי 4 ורק הזה םַעָהְתֶא

 דומַעְב םמ םָהיֵנְפל לה הָּתַא ןנע רמעֶבּו םהלע רַמע ל נעו
 םִיּוּנַה ּורְמָאְו דָחֶא שיִאְּכ הָּזַה םעָהדתא הָּתַמַהְוי :הָלְל שא
 -תֶא איִבָהְל הָוהְי תלכי יִת תְלּבמ :רָמאל העמש-תא ּועמש-רַשא
 הָתעְויז רָּבְדִמּב םטְהְׁשִו םֶהְל עּבְׁשנרֶׁשֲא ץֶרֲאָה" לֶא הָּזַה םֶעָה
 -בֵרְו םיפא ּךֶרא הָוהְי :רמאל תְרַּבִּד רֶׁשֲאַּכ 'ינדא 'ִחַּ אָנ"ילּדנ
 םיֹנְב"לַע תּובָא ןוע דקפ הקני אל הקנו 'עשַפְו ןוע אשנ ידָסַח
 ְךָּבְסִח לֶדָנְּכ הָּנַה םַעָה ןועְל אָ" חַלָסי :םיִעָּבְרְלַעְו םיִׁשָלָׁש-ילע
 הוהְי רמוס :הָנַה דַעְו םִיַרְצמִמ יהָּיַה םעֶל הָתאָשִנ רֶׁשֲאכְו

 :ץֶרָאָהִלֶּכ-תֶא הָוהְידובְכ אמי ינָאדיִח םָלּואְו* :ָרָבְדּכ יִָחלְ
 ז ל ₪ ָךְביַ | 2 cf 13,337 | 5 >6 | 8 = ץֶרָאָה | זס 1 ₪ 6 68 "לע ןֶנעּב
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 םיִרְצְמְב יִתיִשָעְִרָשַא יִתַתֶאדתֶאְו יִדבָּכדתֶא םיִאֹרָה םיִׁשְנַאָה"לְב יִּכ*
 -םָא3 ;יִלוקְּב ועמש אלו םיִמָעְּפ רֶׂשֲע הז יתא סנו רָּבְדַמַבּו
 :ָהּוְאְרִי אל יִצָאְנִמד לכו יםתְבָאל יִתְעַּבשנ רשא ץֶרָאָה-תֶא ּואְרְי
 ויתאיִבַהְו יָרֲחַא אלמינ ומַע יתָרָחַא ַחּוָר הָּתְיָה בקע בֶלְכ יִּבְבַעְו+
 ינענְּכַהְ יקלמעהו' : :יהָנׁשְרי ועְרַזְו הָמָש אָּברְׁשַא ץֶראָה"לא
 פ :ףּוס-םִי רד ירָבְדמַה םכל ּועְסּו ּונְּפ רָחֶמ 'קָמָעְּב בשוי
 הָעְרַה הָדַעְל יתָמ-רעל :רָמאל ןרהאדלַאו השמז לא הָוהְי רָּבַדר5
 הָמַה רֶׁשֲא לַארְׂשִ יִנְּב תֹוֹנלְּת-תֶא ייֵלֲע םיִניִלַמ הָמַה רשאי" תאזה
 אל-םָא הָוהְידםֶאְנ יִנָאדיַח םָהְלִ רמֲא* :יּתְעַמְׁש יֵלֲ םיִניִלַמ
 םֶכיִרְגּפ פו הזה רָּבְדַמַּבפ :םֶכָל הֵׂשֲעֲא ןּכ יִנזֶאְּב םֶּתְרַבּ רֶׁשֲאּכ

 םָתניִלֲה רֶׁשֲא הָלעְַו הגש םיִרִָ ןּבמ םֶכְּפסמ"לְכל כֵל
 ןְכְׁשְל יִדָיתֶא יִתאָשְנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה"לֶא ּואָבָּת םָּתַא-םָאפ יל
 רֶׁשֲא םֶכְּפַטְני :ןִּנְּב עָשּוהיְו הָנַפְְְּב בלָּכיםִא יִּב ּהָּב סכְתֶא
 םּתְסַאְמ רשא ץֶרָאָה"תֶא 'ּועְְְו םָתֹא יִתאיִבְהְו יִהָיהְי זָבְל םָּתְרַמא
 םיִעֹר ּויָהְי םֶכיֵנְבּו :הָּזַה רבְדמּב ְּפִי םָּתַא םֶכיִרְגַפּו :הָּב
 :רָּבְדַמַּב םֶכיִרְגַּפ םת-רַע םֶביִתּוְנְזתֶא ּואָשַנְו הָנָש םיִעָּבְרַא רָּבְדְמַּב
 הנשל םוי םוי םיִעְּבְרַא ץֶרָאָה"תֶא םֶתְרּת-רַׁשַא םימָיַה רַפְסַמְּב
 :ייֵתֲאּונּת"תֶא םָּתְעַריִו הָנׁש םיִעֵּבְרַא םכיֵתְנֹוע-תא ּואְׂשת 'הָנָשל םי
 תאוה הָעָרֲה הָרְעֲה-לֶכל הֶׂשֲֲא תאזו אלה םִא יִּתְרַּבִּד הָוהְי יִנָא5
 -רֶָשַא םיִשָנָאַהְו 6 :ותָמָי םשֶו ּומָּתַי הזה רָּבְדמַב ילע םיִרֲעּונַה
 הלעֲה"לָּכ"תֶא ֹויָלֲע נול ובָׁש ץֶרָאָה תֶא רּוִתָל הַׁשֹמ חלש
 הַעְר ץרָאְהתּבד י יאצומ םיִׁשְנֲאָה ותמי :ץֶרָאָה" לע הֵּבְד איצּוהל

 -ןמ ויָח הֵנְְְּב בלו ןונךּב עָשּוהְוי* :הָוהְי גֶפל הָפמב
 רבי ץֶרָאָה-תֶא רּותָל םיִכָלְהַה םַהָה םיִשְנַאָה
 :דֶאְמ םַעָה ָלְּבאְתִיו לֶאָרְִׂי ןָנְבלָּכילָא הָלַאָה םיָרָבְדה"תֶא הָׁשֹ
 םֹוָקַּמַה-לֶא ּוניִלֲעְו ּונַנִה רמאל רָהָה-ׁשאְר"לֶא ולעיַנ רקבב ומָכְׁשיוּס

 םיִרָבְע םָּתַא הז הָמָל הֵׁשֹמ רֶמאּיי :נאָמָח יכ הָוהְי רַמֲארָׁשַא
 23 + םָהָל תחל; 6ך-שט nonn ex Dt 1,39 (frt add) || 24 ** 3 יִחּור |
 גג הָּנְׁשָרי| 25 == dl ft ($ rectius ר pro קמעב, cf 13,29) | ל 565 5

  nonnלכ) | 31 * 3-צ sine 0לכו )6 ו  | 27 = 41 6 | 29 6MSS 3הָרָּב-- 2
ex Dt 1,39 (cf 23) || ל 1 ₪ 6 6 ושריו | 32 >6 | 33 1 ? 6 % םיעת (vel םיִעָנ 
cf 32,13) | 34 *-* <81185 (60) | > se יֵלֲע םֶכיֵתֹנּולְת (6א 29;14.| 1 
6 Q 3x) (6 ut K 12171 et b? pro (תא || 40 8" 4- 26 1,42. 
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 םֶכָּבְרְקּב הָוהְי ןיִא יִּכ ּולֲעּתדלַא= :חַלְצִת אל אוָהְו הָוהְי יִּפדתֶא
 םֶכיִנּפל בש ינעֶנְּכַהְו יִקְלֲמעֶהי יִּכ< :םֶכיִבְיִא יִנָפְל ופְנַנִּת אלו
 הָוהְי הָיִהְידאלְ הֹוהְי יֵרֲחַאַמ םֶּתְבש ןּכדלע-יּכ בֶרֲחַּב םֶתְלַפנּו
 הָשמּ ּהָוהְיתיְרַּב ןיראנ רָהְה שאר"לֶא תולעל ולפי :םֶכָמָע
 רַהָּב בשיח יַנֲענְּכַהְו יקלמעַה דֶריופ :הנחמה בֶרְקִמ ושמדאל
 פ | ?'הַמְרִחַהְדדע םּותַּכִיַו םּוכיַו *אּוהַה

 ּתְרֹמֲאְו לֶאְרְשי יֵנּב-לָא רָב :רמאל הֶשמדלֶא הָהְי רֵּבדיוי 5
 יםֶתיִשַעְו :םכל ןתנ יִנֲא רֶׁשֲא םֶכיֵתְבְׁשומ לרַא-לָא ואבַת יִּכ םָהְלא
 םֶכיִדְעְמְּב וא 'ֹהָבָדְנִב וא ֶדָנְאְלְפל חַבְזזוא הָלֹע הוהיל השא

 ביִרְקמַה ביִרקהְוי :ןאצהדןמ וא רָקְּבַהְִמ הוהיל הי חיִר תושעל
 יי :ןָמָׁש ןיִהַה תיִעַבְרְּב לּולְּב 'ןורָשע תֶלֹס הָחְנִמ הָוהיִל ונְְּרק
 :ידֲחָאָה ׂשֶבָּכִל חבל וש הָכעֶה-לע יהָׂשעַּת ןיהה תיִעיִבְר ְךָסָנל
 תיִׁשלְׁש ןְמׁשב הָלּולְּב םיִנרֶשע יִנָש תֶלָס הָחְנִמ הֶׂשעַּת ליאל וא
 -יִכְוי :הָוהיִל ַחֹחיִנַחיַר םירָקַּת ןיִהַה תיִשלֶש סגל ןנ :ןיקה
 ביֶרָקָהְו :הָוהיִל םיִמָלְׁש-ֹוֲא רֶדנאַלפְל חבָזְזוא הָלֹע רבב יהֵׂשֲעת
 :ןיִהַה יצח ןָמׁשַּב ללב םיִנֹרְׂש הָׁשלְׁש תלס הָחְנִמ רֶקְּבַה -ןֶב-לע

 הָבבי :הָוהיִל חָחיִנְִחיר השא ןיָהה יִּצֲח סגל בירת ןנויי
 :םיִדְעָב א 'םיִשְבְּכַב הָשלְדֶא דָחֶאָה ליאל ֹוֵא דָחֶאָה רושל יהָׂשֲעַ
 חֶרָוָאָה לָּכי :םָרּפְסַמִּכ דָחֶאְל ושעת הָבָכ ושעת רֶׁשֹא רַּפְסִּמַּכיי
 רּוגידיִכְו+ :הָוהיִל ַחֵחיִנַֹחיֵר השא ביִרקַהְל הָלֶאתֶא הָבָּ" הֶׂשֲעַ
 ַֹחיִנַחיִר הֵׁשֲא הֵׂשֲעְו םכיֵתְרְל םְככתְּב-רֶׁשַא וא רג םֶכְּתַא
 רגלו םֶכְל תֶחַא הָּקִח למכה 5 :הָׂשֲעְ ןּכ ׂשְעַּת רָשַאּכ הָוהיל
 הָרוּתיֿ :הָוהְי .יִנָפְל הָיִהְי רֵנַּכ םֶכְּכ םכיֵתְרדְל .םלוע תֶקִח 'רָגַה
 הבדוי 5 5 :םכְּתַארַּנַה רגלו םֶכָל הָיְהִי דָחֶא טַפְׁשִמּו תַתַא
 םֶהְלא ּתְרַמִאו לֶאְרְשי ינְּב-לֶא רָב :רמאל .השמדלָא הָוהְי

 םכלְכַאּב היְָופ :הָמש םֶכְתֶא איב נא רֶׁשֲא ץֶרָאָהֶא כב
42 6 om אל | 43. 45 "1 fit נכַה; סן ירמָאָה' 6 Dt 1,199( | 44  ּוַיחֵלו | 

 ובושיו  add frt 6 2.647 Tb;חָרְמָה  * || 5% nonn ex Dt 1,44--ץט * 45
 ל 5 1 | 4° .+7תֶא | * 6 תירישע |  | Cp 15, 3° 6° singהָנֲחַּמַה

 ל(;  6+ vb nonn (cf 100) | 6 12 (6 ka)הָפיִאָה | 5 * 6 קlur; 46 8 | ל
64vb nonn || 8° cf 5* | ל >6” || g prps ִּתבַרקֶהו | זס >6 (10a <65( | 

 . | םיִבְׂשכב | 12 6 םֶרֶּפְסַמָּכ  * 6 (et 3: plur, ut 12) AYN || * Seb axזז
15 * dl 6 30; 6 ad fin v 14 ַה *( | לp הוהיל) ins frt (cf 63 et 16) םֶכתֶא 
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 הָלִח םָכַתְסְרע תישא :הָוהיִל הָמּרְת ּומיִרְּת ץֶרָאָה םֶחָלִמ
 םָכיִתְסְרִע יתיִׁשאָרַמ*י :ּהָתא ּומיִרִּת ןָּכ ןְרֹג תָמּורְתַּכ הָמּורְת ּומיִרֶּת
 אָלְו ּוגָשְת יִכְויָ ס :םֶכיֵתְרדְל הַמּורְּת הוהיל נתת
 תא : :הָשמדלֶא הָוהְי רּבִּדדרָשא הָלֶאָה תֶוָצִמַהְד לכ תא ושעת

 הָוהְי הנע רֶשַא םו*הןמ הָשמידוְּב םָכיֵלֲא הָוהְי הָנצ ראי
 ּושַעְו יֹהָנְנְׁשִל הָתְשָעְ ּהָדָעָה יניעמ םָא היָהְו+ :םֶכיִתְרדְל הֶאְלַהְו
 ותָחְנִמּ .הוהיל חחיִנ חיל הלעל דָחֶא . "קבב רפ הָדָעָה לכ
 -ל- לע ןַהַֹּה רפי :*תטחל דָחֶא םיִּזְעְדריִעָשּו טַפְׁשַמּכ "יָּבְסִנְ

 -תֶא ּואיִבַה 8ַהְו או הָגְנִִָכ םֶהְל חַלְסִּנְו לֶארְִי יב תדע
 חַלֶסִנְו9 :םָתָנְנׁש-לע הָוהְי יִנָּפל םָתאָּמַחְו הֶוהיל הָשֶא ְָברְ
 ס :הָנְנָשַּב םַעָה"ִלָכְל יִּכ םֶבותְּב רֶּגַה רגַלְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב תדעדלֶכְל

 רפכל הוהְ ה נפל הגש יהֶאְטָחְּ תַגְנשַה שגה המ ןּהכה רָפְכו>
 הָרות םֶכֹוּתְּב רֶגַה רֵּנַלְו לֵאְרְׂשִ יִנְבִּב הָרְזָאָה>פ 'וֶל חָלָסְְו וילֲע
 הָמְר יְּבוהָׂשְעּת" רָשַא ׁשַפנַהְופ :הָנְנֶשַּב השעל סל הָיִהְ תחא

 אוָהַה ׁשָפָגַה הָתְרְכִנְו ףֶדִנֶמ אּוָה הָיהְי"תֶא רגַהַמּו הָרְזָאָה"ןמ
 תַרְכִּתִ תַרָּכַה רַפַה יתְוצמדתֶאְו הָנְּב הָוחְיְדרַבְד יָּכי :ּהָמַע בֶרָקִמ
 רֵבְדַמּב לֶאְרְשיְִב יֶהו>  פ וב 'הָנֹוֲע אוָהַה שָפגַה
 םיִאְצִּמַה ותא ּוביִרקיו3 :תָּבַשַה םויְּב םיִצַע שָשקְמ שיא ּואָצְמיִו
 וחיו :הָרֲעֲה"ִלַּכ לֶאְו ןֹרֲהַא-לָאְו הָשמדלֶא םיִצֲע שש ֹוִתֹא
 הָוהְי רָמאי5ַ ס :ול הָשַעַיהְמ שרפ אֶל יִּב רָמָשִמַּב ותא
 ץּוחַמ' הָרֲעֲה"ִלָּ םיִנָבַאב ותא יםֹוגָר שיִאָה תַמּוי תֹומ השמד לֶא
 ותא ּומְגְרִיִו הנמל ץּוחָמ-לַא הָּעֲהלְּכ ותא ּואיציו5 :יהנחמל
 רָמאּז פ :השמ-תֶא הָוהְי הנצ רֶַׁשֲאַכ תמו םיִנְבאְּב
 ּושַעְו םֶהָלַא ָּתְרַמָאְו ארו ינְב-לָא רַב :רָמאָל הָׁשמדלֲא הוה
 ליִתּפ ףֵנָּכַה תציצ-לע ּונְתְנו .םתרדל םֵהיֵדְגְב יִפָנַּכְלַע תַיִצ םֶהְל
 תֶוָצְמילָּב-תֶא ז םָּתְרַכְזּו ותא םֶתיֵאְרּו יתציצל כל הָיָהְופ :תלכְּ

45 

Th? | 24 *1 6 54 2ז | 2ז * 65 'ַך | * 6 'ִתָו | 23  ut20 8 'ִרָמ  
sקpr4,22 || * 6-םיִמִּת || = ₪ וויִכְסְנּו | % 0 תאָטַחְל | 26  ut 27. 20. Lvב  
 הָנְנַשַה | 28 * 1? 6 6 תאָטחַה | ** >6 | 2 6 'ִאְל | ףס 1? 6 = ָהימע |

37MSS 448(ה) | 34 6 ּושְרַפי | 35 * >> ומגר | *  ic31 * 68 וָתֹוצַמ | *  
i 39 etלֶא טז 36 || = 6 'ל 'ִמ קסז םינבאב + 36 | 36 >6 || 38 > תויִציִצ, " + 

 ויָהְו )6 (ubique plur || 39 * 1 אל vel) תָציִצַהְ) | * 63 םֶתא
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 םֶכיניִע יִרָחאְו םֶכְבְבְל ירח ורּותָתאָלְו םָתֹא םֶתיִשַעו הָוהְי
 -לָּכתֶא םָתיִׂשעְו ּורְכְנִת ןעמל :םהיִרֲחַא םיִנז םֶּתַארָשַא
 רָשַא םָכיֵהְלֲא הָוהְי ינאי :םֶכיַהְלאְל םישדק םֶתיְהְו יִתוְצַמ
 הָוהְי יָנֲא םיֶקלאל םֶכָל תיָהְל םירָצְמ ץֶרָאמ םֶכְתֶא יִתאְצוה
 פ | :םֶכיִהְלא

 יִנָּב םֶריִבַאְו ןֶתְדְו יל תַהְקְְַּב רַהֹצְיוַּב חרק יחקיוי 6
 םיִשָנַאְו הָשמ ונפל ומקיו* :ןבּואר "יִנְּב 'תֶלָפְרֶּב ףןוִאְו בָאיִלֶא
 :םשיִשנא דעומ יֵאֹרְק הָדֲע יִאיִשְנ םִיָתאָמּו םיִשמח לַארְׂשיהינְּבמ
 ּהְרֲעֲה-לְב יִּב יֹמָכְל"בַר הלא ורמאיו ןרהא-לעו השמע להק

 עמו :הָוהְי להקילע ָּאְׂשנְתִת עמו הָוהְי םכֹותְּו םישדק ל
 רקב* מאל ֹותָדְע"לְּכלֶאְו חַרקהלֶא רבדינ5 :וינפדלע לפיו השמ
 ירָשַא תַאְיי ויֶלִא 'ביִרְקַהְו שָדְקַהדתֶאְו וֶלרָשַאדתֶא הָנהְי יעדיו
 :ּוְתַדַעלָכְו חרק תוּתָחַמ on ּושע תא :יְלֲא ביִרְקִי וָ"רַחְבִ
 ׁשיִאָה הָּיָהְו רָחַמ הוהְי ינפל תֶרטק ןָהילע מישו ׁשֵאוָוֲהְב ּוָנְתּול
 מא : יל יִנְּב .םֶבְלבַר שרק אּוה הָוהְי רַחְבְידרָשא

 תֶדְבָעְדתֶא א בל ו םֶכְתֶא ביקל לפרטי תרעמ םֶכְתֶא .לֶאְרְשי
 -לָּכדתֶאְו תא ברקיו וס +:םֶתרָשל הֶדַעִה יִנָפל דמעלו הְוהְי ןָּכשמ
 ֶתְדעלָכְ הָּתַא ןֵכָליי :הָנָהְּכְִנ םֶּתְשְקְבּו ךִּתא יול-וגב ךיַחַא
 נ-:ו- חָלׁשיוי :וָלֲע 'ונולת יִּכ אוה-המ ןֶרֲהַאְו יהוהידלע םיִדָעְּנַה

 יטַעַמַה 3 :הלענ אל ּורָמאיו בָאיִלֶא יִנָּב םֶריִבֲאֵלְו ל אָרְקַל הַׁשֹמ
 ירָרְּתָשְתִיִּכ רָּבדַמַּב ונַתיִמהל שבדו בלה תַבָז 'ץֶרֶאַמ גנתילֲעה יִּ
 ּונָּתאיִבָה שבדו בָלָח תַבְז ץֶראדלֶא אל ףא*+ :רֶרְתְשַה וניל

 :הָלע אל רּקנּת םֵהָה םיִשְנאָה יגיעה םֶרָכְו הָרֶש תָלחנ נלְָת
 רומח אל םָתָחְנַמלֶא ןַפַּת-לַא הָוהְי-לֶא רַמאיו דאָמ הָׁשֹמְל רח
 רַמֲאיָו6 :םֵהָמ דַחַא-תֶא יִתֹעְרַה אָלְו יִתאָׂשְנ םֶהָמ דָחֶא
 ןרחאו םֶהְו הּתַא הוה ינפל ויה יףתָדע- לכ הָּתַא חַרֹק"לֲא ּהָשמ

 39 * prps ּורוסְּמ; 1 4 | Cp 16, ד * 1 ? םֶקיַו (869 קַלֲחו) | ל ₪ ן "1
cf 1,16| 3 ins26 | 2 1 ? יִאּורְק,  (cf 26,5.8; Gn 46,9 etc) 41 6 IMSאולפ  

ppsבירקי] | =  ( prps )cfיול יֵנְּב | 5 == 6 עדיו רָּכָּב; 1 עדיו '3 |?  )ex7( 
 רֶׁשֲאַו | ל (?a= | 9 6 לֲהאָה | זז * 6 םיִהלֲאָה 68 9 | 16  ּוניִלּת
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 נפל םֶּתְברְקַהְו תֶרֹטְק םֶהיֵלֲע םָּתַתְנּו ֹותָּתְחַמ ׁשיֶאוּוָחְקּויז :רָחְמ
 שיא ןְרַהֲאְו הָּתַאְו תָּתִחַמ םִיַתאָמּו םיִשָמְח ותָּתְחִמ ׁשיִא הָוהְי
 יםָהיִלע ומישיו שא ההילע ּונְּתַו ֹותָּתְחַמ שיִא ּוחקינ5 :ֹותָּתְחַמ
 םָהילע להקירופ :ןֶרַהַאְו "השמּו דעומ לֶהָא חַתָּפ ּודְמַעָיַו תֶרָטק
 -לָּבלֶא הָוהְידדוְבַכ אָריַו דעומ לָהֶא חַתַפ לא הדַעַהלָּכ-תֶא חרק
 ובה :רמאל ןֶרהאלָאְו השמ"לָא הָוהְי רבי ם :הָדעֶה
 ורמאיו םָהיֵנּפ-לַע ּוָלְּפַַו :ענָרְּכ םֶתא הָלַכַאְו תאּזַה הָדֲעָה ךוּפִמ
 הָרְה"לָּכ לעְו אָּמֲחי יח 'שיִאָה רעָּביֵלכְל תֶּרָה יהא ל
 הָדָעָהְדלֶא רָּבַּד. :רָמאְל הָׁשֹמ-לֲא הָוהְי רבי: סם פָצְקִּת
 השמ םֶקִיַנ5 :"םֶריִבָאְו ןתּד חרקּכְׁשַמַל ביִבָּסִמ ּולָעַה רמאל
 -לֶא רפדיו< :לֵאָרְׂשִי ינקז ויִרחא ּוכְלַיו םֶריִבֲאַ ןֶתַדדלֶא ליו

 -לֶאְו הָלאָה םיעָשְַה םיֵשנאָה יֵלֲהֲא לעמ אָ, רוס רמאל הדעה
 -ןַּכָשִמ לעַמ ּולָעַיוז :םֶתאטַחלֶכְב ּוָּסִּתUְפ םָהָל רֶׁשֲא"כְּב וענת
 חַתַּפ םיִבָצַנ ּואְצַי םניִבֲאו ןְתָרְו ביִבָּסִמ יםָריִבאַו ןָתָּד חרק"
 -יִּכ ןּועְרְת תאזְּב הָשמ מאיו :םָפטְו םֶהיִנְבּו םֶהיִשְנּו טלה
 -םָא=פ :יִּבְלַמ אָליִּכ הָלֲאָה םיִשַעַמַהלָּ תֶא תושעל ינֲחְלְׁש הוה
 אל םָהיֵלע דָקּפִ םָּאָהילָּ תקפו הלא ןּוִתְמְי םָדָאָהְ- לכ תוָמָּכ
 ָהיֶּפתֶא הָמְדַאַה 'הָּתַצַּפּו הָוהְי יאָרְבִי הָאיֵרְּבי-םַאְו :יִנְחְלש הָוהְי

 כ םְָעיִו הָלאָש םיִיח "רו ָּהָל רשאילָּכְתֶאְו יָת הָעלְבּ
 דִלָּכ תֶא רֵּבַדְל ותלְכְּכ יִהְיַו יי :הָוהי-תֶא הָלֵאָה םיִשָנַאָה ּוָצַאְנ
 ץֶרֲאָה תּתְפַּתַוי :םֶהיֵּתְחַּת רֶׁשא הָמְדַאְה עָקְּבִּתַו הָלֶאָה םיִרָבְּדַה
 חַרְקְל רֶׁשֲא םָרָאָה- לב תֶאְו םֶהיֵּתּב-תֶאְו םֶתא עלְבּתו "ָהיִּפדתֶא
 סָכִּתו הָלֲאְׁש םייח םָהָל רֶׁשֲא-לָכְו םֶה ּורְריופ :יִשּוְכְרהיָּ תֶאְו
 םֶהיֵתְביִבְס רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִיהלָכְוצ :לֶהְקה ה ךותמ ּודְבאּיַו ץֶרָאְה םֶהיְִ
 הָוהְי תֶאָמ הָאְצְי שאו :ץֶרֲאָה ּונָעְלְבִּתְְִּפ ּורְמָא יִּכ םֶלְקְל ּוסְנ
 ס .:תרטקה יבירקמ שיא םִיַתאָמּו םיִשָמַחַה תא לכאתו

 ןְרֲהַאְ"ןְּב רֶּזעְלֶאלֶא רמָא> :רֹמאָלי השמ- לא הָוהְי רֵּבַדיוו 7

 18 * 6 ָהיֶלֲע 66 שָא) | ל 25S 605 'מ | 9 1c 6 ny 6 גז ₪ 6 24)|
 22 * 6 יָכְו | * 1 ׁשיִאַה vel( 6 .. דחאה) | 24 * 6 -תרעל | 5 6? 0

a6) | ל  (fהרי הָאְרַמְּב  cf24 | 30 ** prps27  | )הוהי )14 prps 
 הָחְתַפּו 6. הָתׂשַפּו? cf Lv 13,5 etc) | 5 6+vb nonn (ex 32( | 9 34 םֵה
 הל. ut 33 | 32 *='6 'ֵאָה חַתָּפִּתַו| * >6! || < 68 םָׁשּוכְר | 33 5 םֵּכַּתַנ |

 2 17, 2[1 6 לֶאְו
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 הָאְלֲה"הַרְז 'שָאָהתֶאְו הָפְרָשַה יבמ לתתחַמַהדתֶא *םֶרִיְו ןַהֹּכַה
 םֶתֹא יּוׂשֲעְו םֵתְׂשְפנְב הָלָאַה םיִאָטַחַה תוּתָחַמ "תא :ושדק יב
 יָה וׁשָּדקִיו .הוהייינפל םֶבְרְקַהדיִּ ַבְזִמַל יּוּפִצ םיִחַפ יֵעָּקְר
 רֶׁשֲא תַשחְּנַה תֹוָּתְחַמ תא ןֵּהֹּכַה רֶזַעְלֶא תו :לֵאָרְׁשִ יִנְבְל תואל

241% 

 ןעמל לֵאְרְׂשִ ינָבל ןורכז ;ַחָּבְזִמִל יּוָּפַצ סקרי םיִפְרְׂשַה ּוביִרְקַה
 תֶרֹמְק ריטקַהל אּוה ןרָהָא עַרְּנִמ אל רש8 רז שיא ביוקידאל רֶׁשֲא
 הָׁשֹמ-דִיְּב הֹוהְי רֵבְּד רֶׁשֲאַּכ ותָדַעְכְו חרקְכ היהי-אלו הָוהְי יֵנְפְל
 ןרהא-לעו השמע תֶרָחַמִמ ?ארׂשיהנְּב תדעי ונוס פ ול
 השמע הרעה לֵהְקַהְּב יָהיַוז :הָוהְי םע-תֶא םֶּתְמַה םָּתַא רָמאָל
 :הוהְי דֹובְּכ אָריו ןְנֲעָה ּוהָפְכ הּגָהְו דעומ | לָהֶאְ לא נפו ןֹרֲהַא-לעו
 -לֶא הָוהְי רּבדינפ ס :דעֹומ לָהֶא נפלא ןיהאו הָשמ אָביַ
 ולפיו עַגְרּ םתא הלכו תאּוַה הָדֲעָה ךותַמ ּומֹרָה :פ :רָמאָל יהשמ
 היֵלעָתְו הָּתְחַּמַהתֶא חַק ןרֲהֲאלָא הַׁשֹמ רמו :םֶהיֵנפ"לַ
 רפכְו הרעה" לא יהָרַהְמ ךלוהְוי תֶרֹמְק 'םיִׂשְו יִחְּבְזַמַה לעמ* שא

 הא חקיני= :ףנֶה לַחַה הָוהְי גֶפלמ ףצָקה אָצְייִּכ םֶהי
 םַעְב ףגֿנַה לחה הָגהְו לָמְקַה ךוּתִלֶא ץֶרָינ הָשמ רד רְשַאּכ
 םֶיַחַה ןיִבּו םיִתַּמַהןיִב מעיני :םָעָה"לֲע רַּפכִַו תֶרֹטּקַה-תֶא ןתינ
 עֶבׁשּו ףלֵא רָשָע הָעְּבְרַא הָפַּמַּב םיִתַמַה ּויַהְיַניי הָּפַגִּמַה רֶצְעַּתו
 -לֶא הָׁשֹמ-לֶא ןרַהֶא בֵׁשיַויפ :חַרְק-רַבּד-לע םיִתַּמַה דֵבְלִמ תֹוֲאַמ

 הָשמלֶא הָוהְי רבני פ :הָרָצֲעַג הָּפַגמַהְו ךעומ לֶהֶא חַתַפ
 בא תיֵבְל הטמ הַטמ םֶּתִאַמ חקו לֵאָרְׂשִי ינְּב-לֶאורַּבַּבל :רמאַל
 ומָש-תֶא שיא תוטמ רֶׂשְע םיִנָש םֶּמבַא תיִבָ םָהֲאיׂשְנ"לְּכ תֶאַמ
 הָטִמ יִּכ יול הטמדלע בָּתְכִת ןֹוָהַא םש תַאְוי :ּוהטִמ"לע בָתְכּת
 תּודַעָה יִנָּפְל דעומ לָהֶפַּב םָּתְחַּנַהְו יי :םָתֹובֲא תיִּב שאָלְל דָחֶא
 חַרְפִי והטמ וּב"רַחְבֲא רֶׁשֲא שיִאָה הָיָהְוי :יֹהָמָׁש ים דַעּוִא רֶׁשֲא
 :םכילע םֶניִלַמ םה רשא לארי יִנְּב תונלָּתתֶא ילָעְמ יִתּכָשהְו
 הָטַמ םֶמיִאיִשְנ"לָּ | ויל וְנּתִיו לֶאְרשי ינּבדְלֶא הָשמ רֵגַו:
 תוטמ רַשָע םיִנָש םֶתְבַא תב דָחֶא איִׂשָנָל הָפַמ דַמָא איִׂשְנְל
 הוהְי יִנָפל תֶטַמַהתֶא השמ חניַנ> :םֶתוטִמ ְךֹותְּב ןְרֶהַא הָטַמּו
 2 3 6 ומיִרָה 3 חק? ut4 | 5 6 תְׁשחַנַה 'מ טt4 |6+הָרוַה |2.3 7
 ושדק יִּכ (f carey( = גם v3 | 3 * 6 השעו? |? = ּויָהְו 6 יָה | 656 |
 9 ומs 6 6 ןֹרַהַא-לָא || >3 |? 6 + ָהיֵלֲע cf) 16,18( | <  רֶהַמ ךלהו |

18 >3, 6 kard wuAnv || Ig * 1 6 155 9 ל | ל aw DY. 
Biblia. 14 
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 הֹּנִהְו תּודעָה לָהֲאלֶא יּהָשמ אָבַָּו תָרֲחַּמִמ יהיו :תַדַעָה לָהֶאְּב
 :םיִדְקְׁש למי ץיצ ץציו תַרָכ אַ רול תיִבְל ןרהַא"הטמ חֶרָּפ

 איו לֵאָרְשִי ָנָּבלכ-לָא הוה יגְפלַמ תטמַהלכ"תֶא הָשמ אציו*
 הָטַמדתֶא בָשֶה הַׁשֹמלֲא הוהְי רַמאינ>פ פ  :ּוהטמ שיא ּוֵחָקיַו
 יִלָעַמ םֶתְגּוְלִּת לָכְתּו יִרָמיִנְבְל תֹוֲאְל תֶרַמְׁשִמַל תּודַעָה ינפל ןֹרָהא
 pct "הֶשָע ןּכ 'וָתא הָוהְי הָנצ רֶׁשֲאַכ *השמ ׂשֲעו6 :ּותָמִי אָלְו
 :ףנרבא ול ּונְדָבִא ונעו ה רמאל הָשמדלֶא לֵאָרְׂשִי יִנְּב רָמַארו>ז
 ס :עוגְל ּונְמַּת םָאַה תּוְמָי הֹוהְי כשל בֵרָּקַה בֵרָּקַה לבה

 ואָשִּת יִּדָּתַא יִבָאדתיִבו יו הָּתַא ןֹרֲהַא-לַא הָוהְי רַמאיני 8

 :םָכְתַנְהְּכ ןְנע-תֶא ּוָאְשִת 'ִּךִתִא ּךיגְבּו הָּתַאְו שָדְקְמַה ןְנע-ְתֶא
 יל לו ָךְתַא בֶרְקַה ףיִּבָא טְבַׁש יול הפ ךיִחַאתֶא םגְוי
 ְךְתְרמְׁשִמ ּורָמָשְוי :תֶדַעָה לָהֲא נפל ְּךְתַא ךיִנְבּו הָּתַאְו ד ךּותרשיו
 ּובְרְקְי אל הָּבַדִמַה-לֶאְ ׁשרָּקַה יבא ָךַא לָהֶאָהְד לכ תֶרָמָשִמּו
 לָהֶא תֶרמשְמתֶא משו ל וְלָנְו :םָּתַאדסַנ םַה"םנ ותָמחאָלְו
 תֶא םֶּתְרַמְׁשּו :םכיֵלֲא ברקידאל רַזְ לָהֶאַה תבע לכל דעומ
 יגבִילַע ףצק דֹוע הָיָהי-אלְו ַחָּבְזַמַה תָרַמְׁשִמ תֶאְו שֶדְקַה תֶרָמְׁשִמ
 לֵאָרְׂשִ יִנְּב ךוְּתִמ םיולֲה םֶכיֵחַא-תֶא יִּתְחָקְל הָּנַה יִנַאַוֿ :לֶאְרְשי
 התא :דעומ לָהֶא תֶרְבעְתֶא - הָוהיל םיִנָתָנ הָנָּתִמ ל

 ה יִּתַתְ הגה נאו Fs הוה רָב ּפ :תָמי
 הָתְׁשִמַל םיִּתַתְנ ל לֵאָרְׁשיײיגב יׁשְקלְבְל ייֵתֹמּורְּת תֵרֲמְׁשִמזתֶא
 = יׁשֲאָה-ןמ םיִׁשְרָקַה 'שֶדְקִמ ל הָיַהְי-הֶזפ :םלועדקַחל נבל

 יל ישי רשא משאל םֶתאמַח"ילְכְלּו םָחְנַמ"ילְכְל םֶנּבְרָ
 רָכְזלָּכ ּונְלכאִּת םיִׁשָרָקַה שֶָדְקְּב< ְּדיִנְבְלּו איה ְּךְל םיִׁשְדְק ׁשֶדָק
 תפּונתרלכל םֶנָּתִמ תַמּורְּת ְךל-הָוְויי ָּךְלדהְיהְי שָדְק ותא לכאי

Tap = 

 רול םלּוע"קֶל בתא יתנו גבל םיתְנ ל לֵארשִי ינְּב
c 6095 | Cp 18,23. 26 * 6+ןֹרַהַא| | * 6 השמ-תֶא | < 6 ּושע | 28 41  

r*>1MSE? || * <31556 || = (6א61ו")6< || 2 prps dl?) || 4 6 066ח ₪6 | 
 | א 'מ 66 1 et trsp ,( || * = 'D1 )9 om )2לָכְו; 1 4 | ? 68 הָדֹבֲע 98 * 7
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7-9 NUMERI וז 

 םֶתיִשאר ןְגָדְו ׁשֹוָריִּת בֶלֲחלָכְו רֶהְצָי בֶכֲח לכי :וְתֶא לָכאיִּבַתיִבְּב
 איִבירְׁשַא םֶצְראְּב רשאי יִרּכַּב ג :םיִּתַתְנ ָךָל הָוהיל נִּתִידרַָשַא
 דל לֵאָרׂשְּב םרָח"לְּכ 4 :ּגנלכאנ ְּךְתיֵבּב רוָהמלְ הָיָהְי דל הָוהיל
 םֶדֲאְב הָוהיל ובירקידרָשא רֶׂשְביֵלְכְל םָחְר רֶמּפלְכ 5 :היָהְי
 -רוָכְּ תֶאְ םֶֶאָה רֹוָכְּב תַא 'הְְּפִת הָדָּפוּרֲא ְךֵעיהְיַהְי הָמֵהְּבַבּו

 יס ךְכרעבי הדת שֶדַחְרְבִמ דפו :הרְפִּת הָאמטַה הָמהְּבה
 רושדריְכְּב ךָאיל :אּוָה הָרְג םיִרָשָע ׁשֶרְּקַה לֶקֶשְּב םיִלָקׁש תֶׁשֹמֲח
 קֶרֶזִת םָמְּתֶא םֵה ׁשֶדָק הְָּפִת אֶל ןע רוָכְבִוֶא בָשְּכ רֹוכְב"ֹוִא
 םֶרָשְבּוי* :הוהיל חָחיִנ חיל השא ריטקת םֶּבְלחתֶאְו תַּבְזִּמַהְלַע
 תַמּורֶתּולְּכִפ :הָיִהְי ָהָל ןיִמָּיַה קושְכּו הָפּונְּתַה הָנֲחַּכ ךְלהֶיהְ
 ךיִתְְבלְו ְךיִנָבְלּו ףָל יִּתַתָנ הָוהיִל לֵאָרְׂשִייִגְב ּומיִרָי רַשַא םיִׁשָדָּקַה
 :ּךַּתֶא ּךִעְרְַלו ךָל הָוהְי ינפל ג אוָה םֶלוע חלמ 2 תיִרָּב סלע תא
 ל הָיָהְיאל קלה לָחְנִת אל םְצְרַאְּב ןרהָאדלַא הָוהְי רָמאני
 ינָבְלְי ס :לאָרְשִ יִנָּב ְךֹותְּב ְךְתָלֲחַנְ מלח יִנֲא םֶכֹותְּב
 םֶהרָשַא םֶתְדְבַע ףלח הלֲחנל לֵאָרְִיְּב רֶׂשֲעַמ"לְּכ יִּתַתָב הגה יול
 -לֶא לֵאָרְׂשִי ינְּב דוע ברקאי :דעומ לָהֶא תֶרבעדתֶא .םיִָבָע
 לָהא תֶדְבְעתֶא יאוה ייִוָלַה דַבָעְו :תּומָל אָטַח תאָשְל דעומ לֵהֲא
 לֶארְשי יִנָּב ךותְבּו 'םכיַתרדל םֶלוע תֶקִת םנוע ֵאְׂשִ םָהְו דעומ
 הוהיל ּומיִרָי רֶׁשֲא לַאָרְׂשיינְּב ירׂשעַמדתֶא 4 :הָלֲחנ לֲחְנִ אל
 לֵאָרְִׂ יִנּב "ףּותְּב םֶהל יִּתְרַמִא "לע הלחְנְל םָיולל יִּתַתְנ הָמּורֶּת
 :רמאל הָשמ"לא הָוהְי רבו  פ  :הָלֲחַנ ּולחְנְי אל
 דתֶא לארי תֶאַמ ּוחְקִּתַהיִּכ םָהֵלֲא ָּתְרַמֲאְו ֵּבַדְּת םִיְוְלֲה"לֶאְויפ
 תמורת ֹונַמִמ םתמרַהְו ימָכְתלֲחנְּב םָּתֲאַמ םכָל יִּתַתְנ רֶׁשֲא רֵׂשֲעַמִה
 ןֶרגהןמ ןֶגְרכ םָכְתמּרְּת כל בֵׁשְח ניל :רשעמהךמ רשעמ הוהְי

 לֹּכִמ הָוהְ תַמּורְת" םֶּתַאנ ּומיִרְ ןָּב יבָקְיהְןִמ הָאְלְמְְ
 תָמּורְּת"תֶא ּגָמִמ םָּתַתָנּו לֶאָרְִׂי יגַּב תֶאֹמ ּוחְקִּת רֶׁשֲא םֶכיֵתָרְׂשְע
 הָוהְי תֶמּרְּתילְּכ תֶא ּומירְּת םֶכיֵתָנִתִמ למ :ןֵהֹּכַה ןֶרַהאָל יהוה
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 -תֶא םֶכְמיִרֲהּב םָהלֲא ָתְרמָאְופ ּנָמִמ "ׁשְרְקִמ-תֶאי ּובְלָחילָּכַמ
 םָּתְלַכַאוי :בָקְי תֶאּובְתְַו ןֶרֵג תֶאּובְתַּכ םיִוָלְל בֵׁשָחָנְוּונָמִמ וּבְלָח
 םֶכְתְדְבַע ףַלִח םֶכְל איה רֶכָשְיִּכ םֶכְתיִבּו םָּתַא םֹקָמ"לָכְּב ותא
 ונָממ וּבְָחתֶא םֶכְמיִרַהְּב אָטַח ףילָע ואָשתְאְלְרנ :דעומ לָחְאְּב
 פ  ּותּוִמְת אָלְו לְלֲחְת אל לארשי"ינב יִשְדְקתֶאְ

 הָרוּתַה תָּקִח תאי :רָמאל יןרהַאדלָאו הָשמלֶא הוהְי רָּבַדִיַוי 9
 הָמְדַא הָרֶפ ללא ּוחקיו לֵאָרְׂשִ ינּבלֶא ב רָמאל הָוהְי הָנְצ-רַׁשַא
 ּהָתֹא ימָּתַתְנּוג :לע ָהיֶלָע הֶלְעְאְל רשא םּומ ּהָּב"ְיִא רשַא הָמיִמְּת
 ּהתא יטחָשְו הָּגַחְמל ץּוחְמְלֶא ּהָתא לאיצוהו ןֶהֹּכַה רָנֲעְלָא-לָא
 יֵנָּפ חַכֹנ-לָא הָּזַהְו עַבִצאַּב ּהָמְּדִמ ןהכה רֶוֲעְלֶא חלי :ויִנָפל
 -תֶא ויָניעְל הָרָּפַהְדתֶא ףרָשְוי :םיִמְעַּפ עבש ּהֵמְּדִמ דעומ-לָהֶא
 ֵרֲא ץע ןהפה חָק קלט :ףרשי הָשְרפלע ּהָמְּדתֶאְו ּהָרָשּבתֶאְ ּהָרֹע
 ויִדְנַּב סֵּבְכְול :הָרְּפַה תפָרׂש ךות-לֲא ךילָשַהְ תעלות ינשּו בּוזֲאְו

 ידע ןָהֹכַה אָמָטְו הָגְחְַה"לֶא אָכָי רָחַאְו םיַּב רׁשְּב ץֶחְרְו ןהפה
 אָמָטְו 'םִיָמּב ּוָרְׂשְּב ץֶחְרְו 'םימּב ויִדְנְּב סָּבַכְי ּהָתֹא ףרשַהְו* :בָרָעָה
 הָנֲחִמְל ץּוחְמ חיִּגַהְו הָרְּפַה רַפֲא תֶא רוהֶט שיִא וףסָאופ :בֶרָעָהדדִע

 תאָטחי הִָנ יִמָל תֶרְמְִמְל לאְָׂשִייגְּב תדעל הָתְָהו רוהט םוָקמְ
 בֶרעהְ-דע אָמָטְו ויָדְנְּב-תֶא הָרָּפַה רַפַא-תֶא ףסֹאָה סָּבַכְו י :יאוָה
 תַמְּב ענה :םלוע תקְחְל םֶכּותְּב רֶנַה רגלו לֵאְרְשִי יִנָבְל הָיָהְו
 יׁשיִלְׁשַה םֹויַּב ובדאָטַחְתַי אּוָהי > :םיִמָי תַעְבָש אָמָטְו םֶדֶא ׁשֶפְגלְכְל
 יִיִבְׁשַה םיבּו יׁשיִלְׁשַה םויּב אָטַחְתִי אלמא רהט יִעיֵבְׁשַה םויַבּ
 אָטַחְתִי אלו תּומָירָשַא יֶדָאַה יִשָפנְּב תַמּב עננַה-לְכי :רִהְטִי אל
 הָּדָנ יַמ יִּכ לֶאְרָשּימ אוָהַה שָפָנַה הָתְרְכְנְו אַּמַט הָוהְי ְֵׁשִמ-תֶא
 הָרּוּתַה תאָזיוצ :ב ֹוִתֶאָמָטי דֹוע היִהְי אמט ֹוֵלֲע קרזאל
 אָמְטי יֵלֲהאָב רֶׁשֲא-לָכְו פָהאָהֶא אָבַה-לָּ ילָהְאּב תּומָייִּכ םֶדָא
 אָמְט ויָלֲע ליִתָ דיִמָצְיִא רֶׁשֲא ַחּוּתָפ לכ כמ :םימָי תַעְבָש

 םַצָעְבִא תב וא בְרֹה"ללֲחב הָרְַה פע עציזרַָא לכו < אה
 תָּפַרְׂש רַפְעַמ אָמְטל ּוחָמָכְוז :םיִמָי תַעְבַש אָמְמִי רָכְקְב וא םָרֶא

 29 ל ושידקמ a1( וׁשְּדְקִמ-תָא) || 30 1 6 9 םֶכָל? || 3: 5155
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 םַַּב לָבָטְו בוזא חָקָלְויֿ :יֵלָּב"לֶא םיִיַח םִיָמ וילָע ןַתְנְו תאָטַחַה
 רֶׁשֲא תושָפָּנַהדלַעְ םילָכַהַלְכ-לעְ לֵהאֲה- לע הָּנַהְו רֹוהָט ׁשיִא
 הְּנִהְופ :רָבָּקב וא תַמַב וא לח וא םֶצָעְּב עָגְנַהלַעְ םשדּויה
 םִייַּב ֹואטֲחְו יִעיִבָשַה םײבּו יִשיִלָשַה םִויַּב אָמַטַהְדלַע רהַטַה
 אָמְטיײרְׁשַא שיָפְויפ :יברעְּב רֶהָטְו" םִיַמּב ץחרְ וויָדְנַּב סָּבַכְו יֵעיֵבְׁשַה
 שְּקְמתֶא יִּ להקה ּךּוּתְמ אוָקַה שַפּגַה הָתְרְכְנְו אָטַחְתִי אָלְ
 תֶקַחָל םָהָל הָתְיָהְו*י :אּוה אָמְס ּויָלָע קרז"אל הד ימ אָמַט הָוהְי

 "רע אָמְמִי הּּנַה יִמְּב עַגּנהְו וויִדְנַּב סּבַכְי הָּדִּנַהְיִמ הּומּו םֶלוע
 אָמְטַּת תַעָנּגַה שָפְגַהְו אָמְמִי אָמָטַה ֹוְב"ענײרְׁשֲא לָכְו בָרֲעָה
 פ::יררפהתהש

 ןושארָה שֶרָחְּב ןְצירַּבְדמ הָנעְה"לְּכ לֵאְָׂשי-יגְב ואביו 0
 םִיַמ הָנָה"אְלְוי :םָׁש רֵבָּקִּתַו םִיְרִמ םָׁש תֶמָּתַו ׁשדָקְּב םַעָה בֶׁשיו
 ּרָרְמאוו יהשמדסע םַעָה בֶריַֿ :ןְרֲהַאדלעֶו הָשמדלע ּולֲהָקו הָדֲעָל
 לָהָק"תֶא יםֶתאַבַה הַָמָלְוצ :הָוהְי נפל ּניָחַא עֶַּב ּנְעְנָנ ְלְו רמאל
 יּונְתיִלֲעָה הָמָלְו :ּונְריִעְבּו 'ּונְחְנֲא םֶש תּוִמָל הּזַה רָבְדַּמַה-לָא הָוהְי
 ערז םּוקְמיאָל הָגַה יעֶרָה םוקְמַהְדלֶא 'ונתא איִבָהְל םִיֹלצמַמ
 יִנְּפִמ ןֹרֲהַאְו הֶׁשֹמ אביו :תֹוְּתְׁשִל ןִיַא םִימּו ןומרו פו הָנָאְתּו
 הָוהְי"דוְבְ אָריַו םָהיִנְּפלַ ולפיו דעומ לָהֶא חַתַּֿפ-לֶא להקה
 הַטּמַה-תֶא תק :רָמאָל השמחלֶא הֹוהְי רָּבַל פ ::םֶהיֵלֲא
 םַהיִניִעָל עֶלַפַה-לֶא יםָּתְרּבְדְו יח ןְרֲהַא הָּתַא הָרֲעֲה"תֶא לַהְקַהְו
 הָרעֲה-תֶא יִתיִקְׁשַהְו עַלָּסַהְְִמ םִימ םֶהָל יתאָצוהְו וימיִמ ןתָנְו
 :ּוהָּגצ רֶׁשֲאַּכ הָנהְי יִנָפְלִמ הַטַּמַהתֶא הַׁשֹמ חָקיופ :םֶריִעְּב"תֶאְו
 םָהְל רָמאּו עלה יִנָּפלֶא לָהָקַהתֶא ןרהאו השמ ולה
 הָשמ םֶריֵויז :םִיָמ םֶכָל איצונ הָּזַה עֶלּפַהְ"ְןִמֲה םירמָה יאְנּועמש"

 ְתְׁשִּתַו םיִּבַר םִיָמ ּואָצַיַו םיָמַעַפ ּוהָּפַמְּב עַלְַהתֶא ּךיַו ּודָיתֶא
 "אל ןעֶי ןרהאדלָאו השמדלא הָוהְי רָמאָיַוי < ס :םָריִעְבּו הָדַעָה
 -תֶא ּואיִּבְת אָל ןֵכָל לֶאְרְשִי יְּב יגיִעָל יֵנְׁשיְקַהְל יב םָּתְנַמֲאָה

 17 1 6 269 (iD | 18 >268 | 10 = 692 'עָה דע אַמְַטְו? | 20
Cp 20, 3 * IMS 3+ׁשיִאָהְו | כז 1 6 191155 2.636606ג155) םֶכָל |  

exc vononn? | 4 *16 6ל >6 | 5 6 37;  | bis pr Dy)ןרַהַאדסעְו (604 לע  
 ָתאָבַה | = 6 ּונָהֹא תיִמָהְל | 5 וּונָתיִלֲעָה | ל 6 אּובָל | < >6 | 83

plur )6%7 Nyin}?) | 5 6 plur | -ל ל  | ARִת) | 8 * 8 ' |}' invers (ws. 
frt 6 6 3 | 12 <6.זס < 6 "נּועָמש | זז 1  
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 -רֵׁשֲא יהָביִרְמ ימ הָמַהיי :םֶהָל יִּתַתְנרַׁשַא ץֶרֶאָהְלֶא הזה לָהָּקַה

 ס | יָּב שקי הָוהְיתֶא לֵאָרְׂשִיגב וכ
 ְךיֶחֶא רַמָא הָּכ "םְדֶא ְּךֶלֲמ"לֶא ׁשֵדָּקִמ םיִכָאְלִמ השמ חַלשיַוי+

 וניתבא ּוָדְריַפ ּונְתֶאָצְמ רֶׁשֲא es לכ תֶא ָּתְעַדָי הָּתַא לֵאָרְׂשִ

 :ּוניתבַאלו םִיָרְצִמ ּונָל ועְרָינ םיָּבַר םיִמָי םָבְצַמְּב בֵׁשגַו הָמְירְצִמ
 הָּגַהְו םיִרְצַמִמ נָא ךֶאְלִמ חָלְׁשִיו ונלק עֶמְׁשִַ הָוהְיְְלֶא קעֶצגופ
 רבענ אֵל ְּךַצְרֲאְב אָּנדהְרֶּבֶעַנִיז :ְנּובְנ הֶצְק ריָע ׁשֵדָקְב ּונָחְנַא
 יהטְנ אל ךלנ למה ָךֶרַּד 'רָאְב מ הָּתְׁשִנ אלו םֶרְכְבּו הֶדְשְּ
 רָבַעַת אל םודֲא ֹויָלֲא רָמאיַויה לב רְבענ-רׁשַא דע לואֿמְׂשִו ןיִמָי

 הָלַסְמְב לֵארְשִייִגְּב ולא ורמי :ּךַתאְרַקל אָצַא ברָחּבַ יִּ
 רבדויא קר 'םֶרְכִמ יּפַתָנו ונקמה יִנָא הָּתְשַנ rita ל

 לארשי טי לבב רבע .לארשודתא ןתנ םורו ןשי :הקזח ימי

 הָעָהלּכ לָאָרְׂשִיְִב אבו שְֶקמ סי = פיקס
 לּוְָּנְלַע רָהָה רַהְּב ןְרֲהַא-לאְו הָׁשֹמ"לֶא הָוהְי רמי :רָהָה רֶה
 ץֶרָאָה-לֶא "אבי אָל יִּכ ויֵמע-לֲא ןרהא ףסאי :רמאל םוִדֲא-ץֶרָא
 :להבירמ ימל יִּפתֶא םָתיִרֵמ-רֶׁשֲא לע לֶאְרְשי נבל יִּתַתְנ רֶׁשֲא
 יטְׁשְפַהְופ :ירָהָה רה םַתֹא לַעְהְו נְּ רֶועְלֲא-תֶאְ ןֹרהַא-תֶא תק
 וש oo 0 הושע oe יתַמּו "ףסאָי ןרחאו ונְּב רזֲעְלָא-תֶא םֶתְׁשבלַהְו ויָדְנְּבתַא ןרַהַא-תֶא

 -לכ יִניִעְל רֶהָה רָהלֲא ןלעיו הָוהְי הּוצ רֶׁשֲאַּכ הָשמ שעוד :םש

 רועְלֲאזתֶא התא שבלי ויָדְנְב-תֶא ןוֲהַא-תֶא הָשמ ׁטְׁשְפַיו :הָרֲעֲה
 :רָהָהְוִמ רעְלֶא תשמ רֶריו רָהָה שאְרְּב םש ןֶרהא תָמָיַו וב

 לָּכ םו* םיִשלש ןרַהָאתָא ֵּכבו ןֶהֶא ענג כ הָעָהלָּכ ואיי
 סם | לאְרְשְי תב

 ָךרָד לֵאָרְׂשִי אָּב יב בֶגָנַה בשי ידִרְעִַּלִמ יֵנענְכַה עמָשיוי 1
 רֶדָג לֵאָרְשִי רדיג* :יִבָש ּונֲמִמוָּבְׁשִו לֵאָרְׂשיְּב םֶחָכיו 'םיִרְתַאָה

Dt 3,24--( 28,25); ו. + cf Ezםָהיֵניֵעְל  ftשדק תב; 1 41 | ל 1  pps13 *  
 28 | 4 ל 2,2--6 || ל ins 6 6 רמאל ?15 dl | (cf 21,21) |17 * 8 יִּממ
 cf 19 | * w רוב | <  רּוסָנ | זס * (68) 'ִּמָמ |" 6+ ְךָל? |20 6+- יִּב |
 כז 1 רבעל | 24 * 6 ּואַבְּמ | * v-34מ תסממ ex 27,14 | 25 6 + "לָּכ יִניְעְ
 הָדַעַה (6א 27) | 26 * - ָּתְטַשְפַהְ | < ins fit ויָמְעְ"ְלֶא || <  תמיו || 27 6
 והלעינ | 28 >6 || 9 8 hic incip 6ק 21 | 0 21, 1 ** ?add | * 3 םיִרָּתַה;

 1 ₪ םיִרָמְּתַה [ריע], 6( 866 6
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 -תֶא יִּתְמַרְחַהְו יֵנְּב הֶּנַה םעָה"תֶא ןתּת ןתְנמא רמאיו הָוהיְ
 םָהְתֶא םֶרֲחיַו ינעֶנְּכֲה-תֶא ןַּתַו לֵאָרְׂשִי לוקַּב הָוהְי עמשינ :םהירע
 רֶהַמ ּועְסִי*  פ  ֹוהָמְרָח םוָקָּמַה-םַׁש יאָרְקַו םֵהיֵרֲעדתֶאְו
 :ּךְרֶדּב םַעָהְישֶפִג רצקתו םוִַא ץֶרַא-תֶא בֶבְסל ףוסדםי רד רֶהָה
 יִתּומְל םִיַרְצַּמִמ "ּונתיִלַעְה המ ּהָשמְבּו םיִהְלאּב םֵעָה רֵּבַדו
 חלש ;לֶקְלְקַה םֶחָלַּב הָצָק ּונָשְפִנְ םימ ןיִאְו בזל ןיִא יִּכ רֵּבְדַּמַּב
 בָריםע תָמיַו םַעָהתֶא ּוָכָשנִיַו םיִּפְרָשַה םיִשָחְּגַה תֶא םָעָּב הֹוהְ
 ּהָוהיִב ּונְרְּבְְיִּכ ּונאַטָח ּורמאיו הָשמלֶא םַעָה אביוז :לֶאְרְשימ
 דעְּב השמ ללּפְתי ׁשֲֵחָּנַהזתֶא ונילעמ רַסִיְו הוהְי-לֲא טֶלָּפְתַה בו
 יסנ"לע ותא םיִשְו ףרש ל השע .הָשמלֶא הָוהְ רֶמאופ :םַעָה

 תֵׁשְֹנ שָחָנ הָשמ שעיופ :יָחְו ותא הארו ףּושָּנהיָּכ "הָיָה
 ׁשֵחְנ-לַא טיִּבַהְו שיאתֶא ׁשֶחּנַה ךָשְנםא היָהְו סנהלע ּוהָמָשְיַו
 :תבאְּב ּונחיו לֵאָרְׂשִי יִנָּב ּעָסיַוס :יִחְו תָשְחְּנַה
 בָאֹומ יפיע ׁשֲא רָּבְדַּמַּב םיִרְבַעָה יִּיֲעְּב וחיו תבֹאָמ עְסִיְו וז

 עֶס שמי :יִרְרָז לחְגְב וניו ּעְָנ םשמי* :'שָמשה חַרזמִמ
 ןונרא יֵּכ יִרמָאָה לבָּנִמ אָציַה ירָּבְדּמַּב רֶׁשֲא ןונרא 'רֶבַעִמ וחיו
 רֶפַפְּב רַמָאְי ןילעיצ :יִרֹמֲאָה ןיבּו בָאֹומ ןיּב בָאומ  לּובְ
 הָוהְי תַמֲחְלִמ

 :ןונרא םיִלָחָּנַה-תֶאְו יהַפֹוסּב בָהְתֶא
 רע "תֶבָשל יהֵמְנ רֶׁשֲאי יםיִלֲחְגַה רָׁשֲאופ

 :בָאומ לּובְל ןַעְׁשנְ
 -תֶא 'ףֹסָא הָׁשֹמְל הָוהְי רֶמָא רֶׁשֲא רַאְּבַה אוק הָרָאְּב יםָשַמּוי

 -תֶא לֵאָרְשִי ריִשָי ָאק  ס  :םִיָמ םַהָל הָנְּתִאְו םָעָה
 תַאְּזַה הָריִׁשַה

 םיִרָש ָהּוְרֶפַח רַאְּבצ :יּהָל-ּונֲעי רָאְב "ילע

 םָתֲֹעְׁשַמְּב יִקָקֹחְמִּב יםָעָה ביד ור
 3 * ins 6 .w6(3) !דָיְב | 5 6 םוטז | 5 * 8 ונֶת--; 6 ונָתאַצֹוה | ל 6 תיִמָהְל |

WN] | rr 5 65 Xoarier, 279 | 9 ג  ex8 * א סָּנַה 6 9 | * 6 שיִא--םִא  
Dt 2,17--10 (secund 8% in 13) |33,44 | ל 4-16 29 || 12 2 ך-  AxeArat, cf 

 13 ** 4 ךָרָז לַחַּנִמ ּועְסיַ | * עב | = יֵּמַה-לע| 14 = 6 ןהַפַרְׂשַּבו ףֵרָׂש בָהָז
 cf Dt 1,1?), 899 ףּוס"םי, 3 הָפּוסְּב בַהל?; 1 41 | 15 =  רשא; 1 4 (3 רַשאְו
 .stabilivit?) || 5 ax םֶלָחְנַה (guos .. J;14 | = 6 8 pd) | 5 תַפְשְל |

(conj 6 179(; 18 | bb 1 fetיל | 176 'ִבְוהְוילְע  * | DP16 * 3  
 ל ילע | 18 * 6 םיִמִע? | * 6 םק--? (5 וקקחו??)
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 תֹומְּבַמּו> :"תוָמָּב לֵאיֵלֲחַּנִמּו ילֲאילֲחנ הָנָּתַמַמּופ :הָנָּתַמ 'רָּבְדִמִמּ

 :ןְמיִׁשיַה יפיע יהָפְקְׁשִנְו הָנְסִפַה 'שאְר בָאֹומ הָדְׂשִּב רֶׁשֲא יאָיְגַה
 :רָמאָל יֵרֹמֲאָהְִּלַמ ןְחיִס"לֶא םיִכָאְלמ 'לֶאְרְשְי חַלָשיַויי  פ

 ְךרְַּב רָאב ימ הָּתְׁשנ אל םֶרָכְבּו הֵדְׂשְּב הֶטנ אלי ְךַצְרֲאְב יהָרְּבְעֶא>
2 

 "רבע פָאְרְשותא ןחיס תניא לב רבענ"רשא דע לג למה
 הָרָּבְדַּמַה לַאָרׂשִ תארקל אַצַו ומעד לכזתֶא ןחיס ףסַאיו "לָבְנְּב
 שניי בֶרָח"יפְל ילֵאָרְשִי ּוהָּכיוצ :לֵאָרְׂשיְּב םֶחֵליַו הָצהִי אבי

 הקינ*צ :ןומע גב לוב 'זע יּכןוֿע יגּבירע קבודדע ןנראמ וצְראתֶא
 ןֹוּבְׁשַחְּב יֹרֹמֲאָה יֵרְעלָבְּב לֵאָרְׂשִי בֶׁשַו הָלֲאָה םיִרֲעָהלְּכ תֶא לֵאָרְׂשִ
 םַחְלַנ אּוֲהְו אֹוָה ירֹמֲאָה למ ןחיִס ריִע ןובְׁשֲ יכ6 :ָהיֶתנְּב-לכְבּ
 בלעז :ןנְרַא-רע ודימ ֹוצְרֲא"לְּכ"תֶא חָקִיַו ןושארָה בָאומ ךְלָמְּב

 ייִלִָּמַה ירמי
 :ןוחיִס ריע ןָנּוּכְתְו הָנָּבִּת ןוָּבָשֶח 'ּואְּב

 ןְחיִס תָירקמ הָבָהָל .ןוּבָשָחַמ הָאְצְי שָאְדיִּכ
Tle 

 :ףנרא תומָּב יֵלעַּב בָאֹומ ירָע הָלְכֶא
 שומע ְּתְדַבֲא בָאֹומ לא

 :ףותיס יִרמָא למל 'תיבְשּב ויָֹנבּו ים יב הנ
 ןבידדדע ףוָּבָשָח  'דַבָא יםָביַגנפ

 :"אבדימ"ידע 'רָשִא ."תפנדדע יםישנו

 רֶזְעְיתֶא לָּגְרְל הָׁשֹמ תַלָׁשו> :יִרֹמֲאַה ץֶרָאְּב לאָרְשִי ב בָׁשְוּי
 דר ולעיו + נפ :םָׁש-רְׁשַא יִרֹמֲאָה-תֶא ישְרייו יִָהיִתְַּב כָל

v9הנתממו  et proִתַמ ממ ומתנטשמב  al (cf ad):18 51? 6 6 רָאְּבַמּו  
 661155) רַאְּבִמ זו רַאְּב רָּבְרְמִמ | זס * 30:5 לאלחנ (89 םיִלָחְנ) | * תזקצ
 לעֵּב 'ָּב טז 22,4ז | 20 * זק ֹובָנ רַה 64 2*6) | *1 5 6 6ׁשארַמ | *6
 2693 ףָתׁשְנַה | 21 * + ו 2245 | * 6 הָשמ || < 6 + םולָׁש יִרְבִּד ex ז

ex 6 227 |2,26 | 22 * 6 'ענ? | * "וגו ךְלנ ְךֶלמַה ְךֶרָדְב (6+'נ ֶךַב)  
(cf 20,21) || * + 2% 23: | 24 * +23 7 רבעל  | a+ Dt 2,28—a2ga © 

)cf24( |רע? | 26 6 רערָעַמ; 1 ₪ קביִמ  (vel6 רֶזעי  vb nonn ex 35 | "lc 
 27 * 3 םיִלָשְמָּב | ? = יִאב cf 17%) || 28 * 7MSS( 268 דע; 1 ; רע | ל 1 +
 6 6 הָעְלְּב 61? הָרעְּב) | < 34-ןכרא ףלדיוא c( 293) | 29 * 893 םיִריִצ | * גג
 יִבָשַּב | =< 8 ג44, 1? ְךֶלָמַל | 30 *1? םַריָנַו vel = 6 6 םֶניִנְו םרינו
 cf1R 11,36) | a הָרְבָא | <1 6 ¥( ןובשחמ | 5 קזק [₪8 . םיִשָנַו; 6 םיִׁשְנְו
 ץel Dָהיֵׁשְנּו | < 3 חבנ, cf [dc 8,11 ||! sic 48 (© punct); 26 WN (prps חָּפְנ דע

30b:( 36) זס cf1 +  ;(8 23155 26 לע || * 3 רָּבְדָּמַה"לע רֶׁשֲא | cf xu)שא,  
 'ַמ-דע חַבֹנָמ םֶהיֵשְנּו | 3: 6 יִרְעְּב | 32 **1 6 6 'ָּבדתֶאְו ָהּודְָּלַו | * א

 שרייו, 0 ׁשְרוינ; 1 c ;א6 ושיריו
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 הָמָחְלמַל וָמַעדלְכְו אּוָה םֶתאָרְקִל ןְׁשְּבַהרְלַמ גוע איג ןֵׁשְּבַה
 יִּתַתָנ ףדיְב יִּכ ותא אָריִּת-לַא הָׁשֹמ-לֲא הָוהְי רָמאינ+ :יִעָרְרֲא
 למ ןיִסְל ָתיֵׂשָע רשאכ ול ָתיִׂשֲעְו וצְרַאתֶאְו ֹוָמעלָּדתֶאְו וָתֹא
 ומַע"לְּכ-תֶאְו *ריָנְּבתֶאוי ותא וכו :ןוְּבָשָחְּב בשוי רשא ירמֲאָה
 לֶאְָׂשִי יָנְּב ּועָסִַוו 22 :וצְרֲאתָאּוׁשְריו דירָׂש ונ"יריִאְׁשַה יִתלִּבדֲע
 ס  ווִחַרי ןהְרָיל רָבעַמ בָאומ תֹובְרעְּב ּונֲחיַ

 רֶניג :יִרֹמֲאָל לֵאָרְׂשִי הֵׂשֲע-רְׁשֲאלַּכ תֶא רֹוּפצדןֵּב קָלָּב אָרְיַו
 :לֵאָרְׂשִי יִנְּב יִנְּפִמ בָאֹומ ץֶקיַו אּוָה-בִר יִּכ דָאְמ םַעָה ונְּפִמ בָאומ

 וניתביִבְסלְ-תֶא להקה כחל הת ןידמ יגָקז-לֶא יבָאומ רמי
 תַעְּב בָאֹומְל למ רִֹּפִצוְּב קֶלָבּו הָרֶשַה קָרָי תֶא רושה ְךֲלְּ
 ירָהְּנַה-לַע רֶׁשֲא הָרֹותֿפ רֹוׂשְּבדןְּב םעְלְּב-לֶא םיַכָאְלַמ חַלְׁשיופ :אוָהַה

 הָּסָכ הגה םִיָרְצִמִמ אָצְי םע הָּגַה רמאל ול"ארקל "ומַע"יִנְּב ץֶרֶא
 םַעָהתֶא יֵל"הָרָא אָנ"הָכְל הָּתְעְו :יִלָּמִמ בָשי אּוָהְו ץֶרֶאָה ןיעדתֶא
 ץֶרָאָהְדְִמ ּונשְרְגַאְו "וּב"הָּכנ *לכּוא ילוא יֵנַמִמ אוה םוצֲעְיַּכ הֶּיַה
 ינקז ּוכְליַוז :ירָאוי רֵאָּת רשאו ךְרבמ רְבְּתירׁשַא תֶא יִּתְעַדְי יִּ
 ויֵלֲא ּוְרְּבדיו םַעְלְּב-לָא ואביו םֶדָיַּב םיִּמָסָקּו ןיִדְמ ינקזו בָאֹומ
 רֶבְּד םֶכְתֶא יֵתֹבְׁשַהַו הֶליַלַה הפ וניל םָהיִלַא רָמִאיַנ* :קלַב יִרָבּד
 םיִהְלא אָבופ  :םַעְלּביֶע בָאֹומ"יַרְׂש ּוְבְשיַו יִלֶא הָוהְי רּבדְי רשאּכ
 -לֶא םַעְלְּב רָמאיויפ :ָדַמע הָלֲאָה םיִׁשְנֲאָה יִמ ראו םעלְּלָא

 יאציה םַעָהי הגהיי +:רֶלַא חֶלָש בָאומ ּךלַמ רֶפצְְּב קלְּב םיִתלֲאָ
 לבּוא ילּוא ותא יִלהְבְק הָכָל יהָּתִע 'ִץֶרֶאָה ןיעדתֶא סָכְינ םיִרְִּמִמ
 םֶהָּמִע ּךֶלת אל םֶעְלַּבדלֶא םיִהלֶא רָמאַיַני> :ויִּתְשַרְגְו וב םֶחָלַהְל
 -לֶא רָמאיַנ רֶקּבַּב םַעְלְּ םֶקַניג אה ורב יכ םֶעָה"תֶא ראָת "אל
 ּומּוקיו + :םֶכמְע ךלהל יִּתְתְל הָוהְי ןָאמ יִּב םֶבָצְרַאלֶא וכל קֶָב יי יִרָש

 ףַסיי :ּנָמע ךלַה םַעַלּב ןֶאמ ורמאינ קָלְּבֶא ואבו בָאומ יִרָש
 םֶעְלְּבילֶא ּואָבְיַני< :הָלֲאַמ םיִדְּבְכִנְו םיגר םיִרָש םָלְׁש קֶלּב דע
 ריכוז :יִלַא ךלַהְמ עֶנְּמִת אָנ"לַא רופצְְּב קֶלְּב רַמָא הָּכ ול ּורָמאַו

ins22, 4 * >9| ל ג ְּךָחְלְי | <  Cp3,3) | ל 1 ₪ ריִאָשַה |  >a (ut Dt35 5  

 6 699 הַָה | 5 * 69 רַהְב ? || ל 1 fit 6 131155 0 ןוטע | < 1 6 565 5
 )8914M55(6331.. הנהו || 6 * 1 6 6 ּונָמַמ < לַכּוג | ?* קזקפ 1תוּכַהא 1 44 |
 51 אמ? ax) ראיו pro ראמ?) | 7 3 םהימסק | 60 הַמ| זס 603 + רמאַל |

Nin] (ex 5( | 5 1 ₪ 6 58 אָצָי םע | ל 6+-יִלָמִמ בש  rr 551 frt c 
 26561 התעו | זפ 1 frt 6 284155 69361 אלן | 13 6 םיִהְלָאָה
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 יִל"הָבק אָּ"הָכָלְו 'הָשַעָא 'יֵלֲא רמאת"רַשא לָכְו ידאָמ דָּכַא דב
 לתא קֶכֶב יֵדְבַע"לֶא רמאיו םָעְלִּב ןעיוי* :הָּנַה םַעָה תֶא
 הלא הָוהְי יִּפדתֶא רבעל לכּוא אָל יֹבֲהְזְו ףסַּכ ֹותיִב אֵלְמ קָלָב
 הָלילַה םָּתַא-סנ הָזָב אָנ ּובָש הָּתַעְויפ :הלודנ וא הָנְטק .תוׂשעל
 יהלול ֲעְלְּב-לָאיםיָהלֲא אביו :יִמָע רֵּבּד הָוהְי ףסיזהַמ הָעְדֲאְו
 -תֶא ְּךַאו םֶּתַא ל םּוק םיִשְנַאָה ּואָּב ל ארקל"םָא ול רַמאיו
 ׁשְבֲחיו רֶקֹּבַּב םָעְלְּב םָקיוי :הָׂשֲעַת ותא ְּףֵלֲא רֵּבדַארֶׁשַא רבדה

 -יכ ייִתלֲא ףָאירַחניצ | :בָאומ יִרָשְי יו וָנתַאתֶא
 -לע בכר אּהְו ל ןַמָׂשְל "רב 'הָנהְי ְּךַאָלמ בּיְתיַו אוה 'ךְלוה

4 + 

 דב בָצַנ יהוה ךֶאְלַמ-תֶא ו ןֹותָאָה אָרְתַוי מע ויָרעְנ ינָשּו ונתא
 ... ד וצ

 ימעְלּב ךַיו הָרָשַּב לת קמ ןּותָאָה טָּתַו ודי הָפולְׁש וָּבְרִחְו

 םיִמְרְּפַה לעְׁשמְּב הָוהְי ְךָאְלִמ דמעיו + Als הָהֹטַהְל ןותָאָה"תֶא
 -לֶא ץַחָכִּתַו הוהְי ךָאְלִמ-תֶא ןּותֶאָה אָרתַני :הָנמ רנו הֵּנִמ רד
 ףסוינ< :ּהָתֹּכַהְל ףסינ ריקַהדלֶא םַעְּב לָגְרְדתֶא ץֶחְלִּתַו ריקה

 ןיִמָי תֹוטְנל ּדִרָהְיַא רֶׁשֲא רֶצ םוקְמְּב למעינ רובע הָנויַדאלִמ
 םַעְלִּב תַחְּת ץֵּבְרִתַו הוי ְּךָאְלִמ-תֶא ןֹותָאָה אָרָּתוז :לואָמְשּו
 יִפתֶא הָיהְי חָּתְפנ :לקַמַּב ןֹותָאָה-תֶא די םָעְלַּב ףָארַמינ
 :םיִלָנְר ׁשְלָׁש הד יֵנֲתיֵּכַה יִּכ ל יִתיִשָעְהַמ םָעְלֵבְל רָמאָּתַו ןֹוָתֶאָה
 הָּתַע יִּכ יִדָיְּב בְרֶה-שי 5 יב תֶלְלַעְתַה יִּ ןותֲאְל םֶעְלָּב רַָמאָיָופ
 תְבכְרירְׁשַא ףנֹתֲא יָֹנֲא אולה םַעְלְּבלֶא ןותאָה רָמאּתַוי :ְיּתְנַרַה
 רָמאיו הָּכ ל תושעל יִּתְנפְסַה ןְּכְסַהַה הָּזַה םוּיַהְדדַע יְִּדועַמ ילָע
 רָב בָצְנ הָוֹהְי ךאלַמ-תֶא אְרו םֶעְלַב יניעדתָא ּהָוהְי לגיוז :אָל

 למ ויל רמי :ויפאְל ּוחַתׁשינ רקינ יב הָפלַש ובר
 יִתאָצְי לכנָא הגה םיִלָנְר שלש הָז ְּךְנָתַא-תֶא תיּפה הָמ"לֲע הָוהְי
 שלש הז יִנָפְל טתנ ןותֶאָה יִנַאְרּתנ' :יִדננָל צה 'טְייִכ ל
 ּהָתואְו יִתְנְרַה הָכְתָא-מנ הָּתַע יכ "יִנָּפִמ הָתָמְג "ילו םיִלָנְר
 17 * >6 | * >65* | < 6 +ףָל |18 * 66% יִרָש | * 5 ] וא || < 6 םיִהְלֲאָה;
 id 2255|| 20 * a יָא ךַאְלַמ | * >6 | 22 * 1 ? 6 6* הוהי | * 68 ְךַלָה | 6
 םיהלאה cf 18 | %>6 | 2ב * 6 22* | * >6 | * 6 + הַָמַב (6*-- 00700) |
 24 cf 22° | 25--28. 315 35 6( 22* || 29 6 171? | 30 * 68 ְּךיִרּועֵנִמ | = 6

(vel ?יִּתְלַּכְסַה לֵּכְסַהָה 66 1 ?) | 31* 6 בֶרָחַהְו ; | 32 *1? 6 ךְנֶמְׂשְל  
(cf1 8 לול c66 9 ער) | 338 >% |  P1frt RY (cfSְנֲמְׂשְל) |  

 29( | ל 5%
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 יכ יִּתְעַדְי אָל יֵּב יִתאָמֲח הָוהְי ְָּאְלַמ-לָא םֶעְלִּב רֶמאינצ :יִתָיֲחָה
 5מאינ5 :יִל הָבּוְׁשֲא ךיִניִעְּב ערסַא הֶתַעְו ףְרָבּב יֶתאָרְקְל בֵּצַנ הָּתַא
 ײרֶׁשֲא רֵבְַּהתֶא סֵפָאְו םיִשְנַאָה-םע דל םַעְלְּבדְלֶא הוה דאל
 :קְלֶב יש"ע םעֶלְּב ךֶליו רֵּבִַת ותא ךילֲא רֵּבַרַא
 רֶׁשֲא בָאומ ריָע-לָא ותאְרְקל אָצְיו םעלב אָבְיִּכ קָכְּב עמְׁשיופ
 אלה םעְלְב-לא קל רַמאול :לּוָבְנַה הצְקּב רֶׁשֲא ןנרא לּובג-לע
 אל ינְמֲאָ יִלֶא ּתְכַלְהיאְל הָמְל ידל-ארקל ףילא יִתְחְלש תלָׁש
 לכי הָּתַע ּךילֲא יִתאָבהַּגַה לבא םַעְלַּב ראו ֶּדְּבּ לָכּוא
 :רָּבַֹא ותא יִפְּב םיִהְלֶא םיִשָי רֶׁשֲא רַבְּרַה הָמּוֲאְמ רָבַּד לָכּוא
 ןאָצְו רֶקּב קֶלְב חבוי :יתֹוצֲח תירק ואביו קָלּב"םע םעלְּב לי"
 -תֶא ץֶלְּב חקיו רָקבב יֵהיי :ּוִתַא רש םיְִשִלְו םָעלבְל תש
 רַמאוו 3 :םַעָה הצק םׁשִמ אָריַו לעָּב תֹוֿמָּב ּוהָלֲעיַו םַעָלְּב
 הַעְבַׁש הֶזָּב יל ןֵכָהְו תֶחֵּבְזִמ הַעְבְׁש הָזְב יל"הָנּֿב קֶלְּבקלָא םֶעְלְּב
 קלָּבי לע םַעְלַּב רֵּבְּד רשאּכ קל שעה :םיליִא הָעְבָשְו םיִרָפ
 ףתְלעדלע יבַצַנְתַה לבל םֶעַלְּב רַמא 'ֵתבְזַמּב ליאו רפי יםעְלְבּ
 דל יִּתְדִּגַהְו יֵנָארַי-המ רבדּו יתארקל "הָוהְי יהָרָקִ רלוא הָכְלאְ
 תעֶבְׁש-תֶא ויָלֲא רָמאי טעלְּלָא יםיִהלֲא ירקיו+ :'יִפָש דלינ
 יִפְּב רָבָּד הָוהְי םֵׁשיופ חֵּבְזַמִּב לאָו רַּפ לֵעֶאָו יִּתְכֹרְ ּתָֹּבְזִמַה
 בֵצַנ הֵּנַהְו ויל בש :רֵּבַדְת הָכְו קלֶּ-לָא בּוש רָמאּיַ םעלְב

 רָמאיו ָָׁשִמ אָשּיַז :יבָאּומ יִרָשלֶכְו 'אּוָה יֹותָלֹעדלע
 םֶדְקיררהְמ באומדִּדִלַמ קֶלָב יִנָחְנִנ םְראְמ
 :לֵאָרְׂשִי יהַמעֶז הָכָלּו בקע יִל"הָרֲא הָכָל
 :יהוהְי םעֶז אל םעְזא להַמּו ילָא הָּבִק אֶל בֶקֶא הָמ5
 ונרושא תועְבְנִמּו ּונֲאָרֲא םיִרְצ שאָרְמִדיִכפ

 :בָשַחְתִי אל םִיונַבּו ןשי דָדָבְל םעֶוָה

 34 = הָעְר | 35 * 6 רֵּבַרְל רמשת, 5 הַׂשֲעַּת 0% 20) | 361? רע [
 37 * סז ףְל | * 3 ּתְרַמָאַה | 38 46 רֵּבַדְל רמשֶא 61 35) | 39 * 8

)cf 2Rתַשְרַח  )cf Ex 14,2?(; prpsֹורַצַח nתניִוח ₪, 63  ) ּוהָאְבִיַו | * ₪ תוזיח 
oriknv) | Cp23, 1 WY | 2 %% dl frt 6 211556 |תַמָּב 6  rps3,25( ו 41 ק 

 5 8 plur (id 4. 14. 30)| 3 * 10155 $403 ut 15 | * 9 ףיִתלע || © a4 ארקי
(ex 32) | 1מ םסתמ v+624,12; 27,20 || * 6 םיִהלֲא | <  prps Np: cf Gn 

 ₪6 cf) 6( הוהי יִּפדתֶא לזאָשל || 4 * -תֶא ...אָצְמ | ל 6155 'א ּךַאְלַמ |
5 dl frt 63155 ut 4, 6 םיִהלַאָה | 6 = 65 plur (cf3) | ל >6 | * 6+1תֶא = 
et 24,2b | 7 6+-יִל | 8 °° 6 invers | ל 6 np 1;וא 4. 



 220 רבדמב 28—23,10

 ר

 לֶאָרְׂשִי 'עַבְרתַא ירָּפְסַמּו בקעו רֶפַע הָנָמ ימי
 :רהָמְּכ יִתיִרחֶא יִהְתּו םיִרָשְי תֹוָמ יׁשְפַנ תַמָּת

 הֵּנַהְו ךיִּתָחְקְל יִבָיָא בֶקָל יל יִשָע המ םַעְלְּבדלֶא קֶלְּב רָמאָיַוי
 ותא יִפַּב הָוהְי םיִשָי רֶׁשֲא תא אלה רמאיו ןעַפוצ ָדַרְב ָּתְכְרַּב
 ירשַא רַחַא םוָקמ"ִלֲא יתֲא אגד קל ויִלא רֶמאיִנ :רבַדְל רמשֶא

 :םָׁשִמ יִלייונְבְקְו הָאְרִת אל לכו הֶאְרִת ּוהָצִק סָּתֲא םָׁשַמ נָאר
 לעיַו תחְּבְזִמ הַעְבַׁש ןְביו הָנְסִּפַה שאְרְלֶא םיִפֹצ הַדָש ּוהָּתָקִַיצ
 יִכֹנֲאְו ידתְלע-לע הָּכ בֵעְיִתַה קֶלְּבלֶא במאי :ַחּבְַמּב ליאו רפ
 בוש רַמאיו ּויִפְּב רֶבְּ םֶשיו םֶעְלְּב"לָא 'הָוהְי ירָקיַוי :הָכ 'הָרְקִא

 בָאומ יִרָשְו ותלָע-לע בָנ וָנְַ וילא אביוז רדת הכו לבא
 רָמאינ וֶלָשְמ אָשיַוי* :הָוהְי רָּבַּד"המ קֶלָּב ול רָמאָיַנ ותא

 :רֶפַצ ֹונְּב יע הָניֲאַה עֶמְשּו קְלֶּב םּוק
 םָחְנְתִיְו םָרָאְבּו בּנכיִו לֵא שיא אָליפ

 :הָּנָמיִקְי אָלְו רֵּבְדְו הָׂשֲעַי אָלְו ֹרמָא אּוַהַה
 :הָנָביִׁשֲא אָלְו 'ָךרֶבּו "יִּתְחָקָל ידָרְב הגה
 לֶאָרְשיְּב לַמָע 'הָאָר"אָלְו בקעיְּב ןָא יטיִּבַה"אָל*י

 :ֹוּב יָּךָלַמ תעּורְתּו ומָע ויָהְלֶא הוהְי

 :ול םָאְר 'תּפַעוְתְּכ םִיָרְצַמִמ יםאיִצֹומ לָא=-
 לֶאָרְשִיְּב םֶסְקְאלְו בקעיְּב שחנדאל יב

 :לֶא לֵעַֿפ-המ לֵאָרְׂשִיְלּו בקעֶיל רֶמֲאָי תַעָ
 = = אָׂשִנְתַו יִראָכְו םּוקָי איְִלְכ םָעְה

 :הָּתְׁשִי םיִלָלְמַדְו ףֶרֶט לכאנ"רע בּכָשְי אַל
 ּונָכְרָבִת גל ּךָרֶב"םנ ּונָבָקִת אָל בקיסג םֶעְכְּבילֶא קֶלְּב רָמאָי5ַ
 -רֶשַא לָּכ רמאל ְּךילֲא יִּתְרְּבִּד אלה קֶלְּבִלֶא רֶמאּו םֶעְלּב ןעײנ*5
 ִךחָקֶא אָּנהָכְל םֶעְלְּב"לָא קֶלְּב רָמאָיְיז :הֶׂשֲעֲא ותא הָוהְי רד
 חקיו** :םשָמ יל ותּבקו םיִהְלָאָה יִניִעְּב רשיי ילוא רחא םוקָמ-לֶא
 זס 6 ה רַפָס יִמּו (ץe! רֶּפְס ימו) | ל 1 קזפ תבְבְר || * 16 6?)
 םֶהֹמְּכ | :2 6 םיהלאה, cf 222255 | 13 * 6+ אל | ל 1? ּונָּבְקו | 15 * 5

(cf 3) |ד. 0666, א; ארקא  plur, cf3 || °° 6 ropevcgouat érepwrflcat9  
 16 * cf 3° || ל gMSS 6 םיהלאה ( ut 22,20) || 17 *6MSS ul | ל 63% |
 18 3 יְתודֲעְל (6 דע; 1 ? יֵלֲא |20 * רָב (קזקs בקל ?]) || ל Ss יִּתְחּקְל;
 Lprb AM || < 1 6 69(26) ל ךֵרָבַא | 21 * א%(69) טיִּבַא; 1 4 | * 69>(5) הָאְרֶא;

fort.1 4 | < 8 ּוּכְלַמ | 22 *16 6*'ע ואיִצּומ (טז 24,8) | ל 6 תֶרָאְפְתְּכ ג פט  
 tudo || 23 prps לעפ || 26 .6 םיהלאה.
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 רָמאו=פ :ןֶמיִשיַה ינְּפ-לע ףַקָשִּגַה רֹושְּפַה ׁשֹאָר םֶעלְּב"תֶא קל
 הָעְבִׁש הֶזַב יל ןֵבָהְו תֶחְְּזִמ הָעְבָש הָזְב י -הָנּב קֶלּבלֶא .םֶעְלָּב
 לואְ רַּפ לע םַעַלּב רַמָא רֶׁשֲאַּכ קג שער וסלי הָעְבַשְו םיִרּפ
 לאְרְשְידתַא ְִרְבל הוה יְיִעָּב בוט יּכ םֶעְְּב אָרַיַוו 4 ַחֵּבְזַּמַּב
 :ויִנּפ רבְדְּמַה-לָא תש םיִׁשָחכ תאָרקל םעַפּב-םעפּכ לאל
 ויָלְע יִהְּתַ ויְַבְִׁל ןכש לֶאְרְשידתַא אָריַו ויָגיִעתֶא םֶעְלְב אשי
 רמאיו ּוְלָשַמ אָשיַו :םיִהלֲא ַחּור

 :ןיָעָה םֶּתִש רֶבְגַה םָאְנּו רעב נב עֶלְּ םָאְנ
 | ילָאיירְמ עמש םאְנ 4

 :לארשו ףיחנמש5 בקע לתא ובטדהמ+
 רֶהְנ יִלַע תָנָנְּכ יּויֵטְנ םיִלָחְְבַ

 :םִיָמ"יֵלע םיָָראּכ .הָוהְי עֶמְנ 'םיִלהְַ
 םיִּבר 'םימְּב ועְרְי ױָלְּדִמ םומ"לניל
 :ֹותָכָלַמ 'אָשַנַתְו יֹוכְלַמ 'גנַאמ םריו

 יול םָאְר תפַעוְתְּכ םורְִּמִמ דָעיִצְוְמ לא
 :ץֶחְמְי 'יִצְחְו םֶרָנְו םֶהיִתְמְצַעְו ויִרָצ 'םָיוג לֿכאי
 ונמיקי יִמ איִבְלְכּו יִרֵאּכ בכָש עֶרָכפ

 :רּגְרֶא ירא ָךּורְב ּדיִכְרְבִמ

 םֶעְלִּבַלֶא קָלֶּב רָמאינ ויַפַּהתֶא קּפְסַו םָעְלַּבדְלֶא קֶלְּב ףָא"רַחְיַוס
 הָּתַעְויי :"םיִמָעָּפ שְלָש הֶז ּךרָב ָּתְכְרִּב ּהָּגַהְו ףיתאְרְק יביא בקהל

 :דוְבְּבִמ הָוהְי ךעֶנְמ הָגַהְו ףְְּבַכא ֵּבַּכ לִּתְרַמָא ףֶמּוקמדלֶא ְּךְל"חַרְּב
 ילֶא תְחַלָשרֶשַא ףךיכאְלטֶא םג אַלָה קֶּלֶא םַעְלַּב רֶמאָיַי
 לָכּוא "אל בָהָזְו ףַסָּכ ותיב אָלְמ קלב יָת :רמאל יִּתְרַבּ

 הָוהְי רזא יל הָעְר א הבופ תֹוָשֲעל הוה יפדתֶא רבע
 םַעָה הָׂשֲעָי רֶׁשֲא ְּףְצֲעיִא הָכְל יִמַעְל ךלוה יִנְנַה הֶתַעְו+ :רָּבִדַא ותא
 רמאיו לש אשי :םימיה תיִרְחַאְּב מעל הזה

30 IMS x רT| Cp 24, 6 נַה' | 3 1 prb (c עו Dn (al Daw, 6160 et 6 
6% bpov) | 4a 615.ג< | + ins 2 1680 | 5 15 ,5063)0040155( 

 'ִמּו | 617 לֶא הָטָנ | * קזק םיִנולָאַּכ י6] םיִליֵאַּכ | 7 = קש ( 6 לוָאול)
 םימעב ער | < 1 א  nf zm) | > prps (cf 639)וליֵחַמ םיִּמֶאְל ולי (ללז

Di) | 4 45920 alag || > 6 BaaAeia (abrod) | * 1 N3n] | 8. ga trsp 
frt post 23,108 || 8 ~° cf 23,22 || ל dl | © 60 sagzitis; prps 61ויָצְלַחְ (8(6)ע  - 

 , | 13 cf 22, 18םיִלָנְר  * 6 '3— || * 5MSS auזס ||  | 9 68 plurויִצְמלְו



 22 רבדמב | 25,6—24,16

 :ןיִעָה םֶתָש רָבָּגַה םֶאְנּו רעְב נְּב םֶעְלִּב םאְנ
 הל תַעּד עֶר לַאיִרָמָא למש יב

 בורק אלו ּונְרּוׁשֲא הָּתַע אלו נָאְראיל
 לֵאָרְׂשִיִמ יטב םקו בֹקעַיִמ בָכוּכ דר
 :תֶׁשיְַּלְּכ ירקרק בָאֹומ יֵתֲאּפ ץחְמּו

 ףיביא 'ריִעָש הָשְרִי הָיָהְוי יהָׁשִרַי םודֶא הָיָהְויצ

 יבקעימ ְּךְריְוופ :ליח הָשַע לֵאָרְׂשִי

 עמ דיר דיִבָאהְ
 רָמאינ ָָׁשְמ אָשיַו קָלְמַעְתֶא אָריו>

 :ידבא ידֲעי ֹוִתיִרֲחַאְו קַלָמְע םווג תישאר |
 רמאיו וָלָשִמ אׂשיו יִניָּקַה-תֶא אָריַויי

 :'ִךְגק עלַפּב םיִשְו יִּדָבׁשֹומ ןֶתיִא
 ְָׁשִּת רּושא הָמְדע 'ןיק יִרָעָבְל הָיָהְיַא כ

 רָמאּינ ולָשְמ אָשְיַוי
 םיִּתַּכ דָיִמ יםיִצְו :'לָא ומָשְמ' הָיְחִי יִמ יוא
 :לדבא ידע אּוה""םנְו רָבֲעּונְעְ רּושַא ּנֲעְו

 ּפ :וכְרדְל ּךלַה קֶלָּביסנְ ומקל בֵׁשיְו ףליו םֶעָלְּב קיו
 :בָאֹומ תֹונְּלָא תונָול םַעָה לָחיַו םיִטָשַּב לארי בשיוי 5

 :ןֶהיִהְלאל ווחְתְשיו םֶעָה לכאו ןהיהְלא יחְבְל םֶעָל ןאָרְקּתו*
 רֶמאיוצ :לֵאָרׂשיְּב הוהְי-ףַארַחַיו רֹועּפ לעבל לֵאָרְׂשִ דָמֲצַַו

 דג הָוהיִל םָתֹוא עֶקּוהְו םֶעָה ישאְרלָּכתֶא חי הָשמ"לֶא הָיהְ
 < ימְפְׂש-לָא הָׁשֹמ ראו :לֵאָרְׂשִימ הָוהְיְףַא ןוָרֲח בֶׁשְְו ׁשְמָׁשַה
 הָנִהְוֹו | ּורָעָּפ לעבְל םיָדָמְצִּגַה ויִשְנַא שיא גרה לֶאָרְׂשִ
 הָׁשֹמ יִגיִעָל תיִגָידמַהתֶא ּיָחֶאדלֶא בריו אָּב לֵאָרְשִי יִנְּבִמ שיא

cf 36 |טפש,  a. inh |17 *1 ? 6 695 na} |” prps15 6 3 | 16 * >6| *  
prps18 *1 6 ₪ הרי || ל  || Jer 48 ]iNW48,45( דקדקו || %  aw (cf Jer9 6  

cf 185 )al1 ויָביא בקעי, * ws | > trsp in 198 | rgריִעָשמ דיִרָש דַבָאְו 4  
as 6 83 (cf ax)בס == 1 ? 66+ 69) דבאי דֹבָא  |(8%: a1 )cfי תיִּב םּדְרִיַ || => ' 

et trsp ** ante 18) |2 18 ,טא6] x° ins frt Jp ex 22 (al ins WY [cf vאי דעל | ' 

(cf 24) || >? dl (mtr cs) et cf2r | 23 ° G+ kai idowv Tovרֶבֲעְל  prps22 *  

vel NbWD) || 24 * xuלמ  dub (prpsלאומשמ ;  (r)wr||% cod Jerich Edd 
Cp 25,דעל דַחָי םָהְו |  (velודָבאי  (649 b-b 6) 20; [2 )cfםאיצוי 5(66) ּואָצַיְו ||  

 ז 121155 דתֶא|| 3 +w יִנְּבַמ || 4 °° ₪ aliter (cf 5( | 5 * 6 ‘QW |? ,-"תֶא.
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 ארו :דעומ לָהֶא חַתַּפ םיכב הָּמֲהְו לֵאָרְׂשִיִנְּב תרע"לָּכ יניעְל
 חַמֹר חקינ הָלעַה ךוּתִמ םָקי ןהבה ןרֲהא"ןָּ רֶזָעְלָאְּ סַחָניִּפ
 תַא ם םֶהיִנְׁש-תֶא לק הָּבְקַהדלֶא לֵאָרְׂשִישיִא רחא אביו* :חְּב
 יגְּב לַעָמ הָפַָמַה ַצָעִּתַו ּהָתְבְקלֶא הֵׁשֲאָה-תֶאְו לאָרְׂשִ שיא

 פ לא םיִרָשָעְו הָעְבְרא הָפנמּב םיִתַמה ָהיו :לאְָׂשִ
 ןפכה ןָרֲהַאֶּב רָנְעְלָא"ןְּב סָחְיִּפיי :רָמאְל השמ-לָא הָוהְי רביס
 דאָלְו םֶכותְּב יָתָאְנַ"תֶא 2 לֵאָרְׂשִייַנְּב לעַמ יִתְמַחתֶא ביִשַה

 רשַא תחת םלוע תנֲהְּ -- יח יתרו ל הָתְיַהְויי .וםולש
 הָּכִמַה לֶאְרְשְי שיִא םשְו :לֶאְרְשי נבלע רַפְכִיַו ויָהלאל אָנְק
 :ינֹעַמְׁשִל בַאדתיב איִשְג אול יִרְמְז תיִנידַמַהזתֶא הָּכָה רֶׁשֲא

 בָאדתיּב תֹּמָא שאָר רּוצתב יִבְּכ תינְְדְּמַה הָכְּמַה הָׁשֲאָה םֵׁשְוי
 -תֶא רורֶצש :רֶמאָל הַׁשמ-לַא הָוהְי רֵּבַיניפ פ :אּוָה ןִיַדמְּב

 -רֶׁשֲא יסָהיִלְכְִּב םָכָל םַה םיֶרְרָצ כי :םָתֹוא םֶתיִּכַהְו םיִנָיִדִמַה
 םֶתחַא ןיִדְמ איִׂשְנתב יֵּבְזִּכ רֿבְד-לַעְו רֹועּפ רבְּדלַע םֶכָל ּולְּכִ
 הֵפַּנַּמַה יֵרֲחַא יִהיַוּל :רועָּפ רבְּדילע הָפַנַמַה-םֹויְב הָּכִמַה
 :רָמאָל ןהכה ןְרֲהֲאְדןֵּבי רֶזָעְלַא לֶאְו הָשמלֶא הָוהְי רָמאיַני 56 פ
 הֶלָעַמְו הָנָש םיִרְׂשֲע ְבִמ לֵאָרְׂשִודוִנְּב תרע- ל וׁשאָר"תֶא ואש
 הפה רֶזעְלֶאְו הָשמ ירָבְדי :לאְרְשיב אבצ אציל םָתֹבֲא תיֵבְל
 הָנָׁש םיִרְׂשֲ ןְבִמי :"רֶמאל חי -ןרודלע בָאומ תַבְרעְּ בתא
 ץֶרֲאַמ םיִאציַ לֵאָרְׂשִייִנְבּו  יּהָשמדתֶא הָנהְי הָוצ שא הלֲעַמְו
 יִכֹנֲחַה תַחַּפְׁשִמ ונח וַבּואָר יָנְּ לֵאָרְׂשִי רֹוָכְּב ןֵבּואְרפ :םִיָרָצִמ
 תַחַּפְׁשִמ ימְרכְל ינּורְצָחַה תַחַּפְׁשִמ ןח :ִאְלַּפַה תַחַּפְׁשִמ אופל
 םיִעְבְרַאְו הָשְלש םֶהיֵדְקְפ ּויַהִיַו יִנְבּואְרֶה תֶחּפְשַמ הלא :יִמְרַכַה
 יָנְבּוַפ :בָאיִלֲא אּולַפ נב :םיִשלָשּו תֹוִאַמ עבְׁשּו ףלֶא

 הָדעָה "יורק 'םליִבֲאַו ןֵתָדיאּוה* םֶריִבֲאו .ָתְְו לַאמני בָאלא

  sic 41 (1 min); dl fit (vell W nq3) |14 6” ZoAuwv | 15 axהָּכְקַּב | ד2 + 3 8
 |  | Cp 26,1 <6תיבזכ | 17 ... וררצ (קז ּורוצ?, 61 18||)15,35 * 6 םיִלָכְנַבי

2 6 sing | 3 * 1 Tp) (al 1D), cf 69 et 5 4 ini)» >6*||© >GR(GAFLS 
 | : soph pas || = * IMS 6 ‘JQשפק  18 | 1 cf ad 4 [ 4 hucתא

 ל ins hewn? (ut 12. 15 etc) || 51 'נָחְל (ut 12. 15 etc) | 7 9% חזו
(cf 6) |לל >8  | (נ' r7MSS a121  )ף **] ןֶתָּב 6 | xovra | 8 Seb "gi 

 * א יִאּורְק, 0 יִאיִרְק.
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 :הָוהְיהלַע 'ֹםֲתֹצַהְּב חרק-תדעב ןרֶהֶאדלַעְו השמדלע צה רֶׁשֲא

 הָרֲעָה תֹומְּב 'חרק"יתֶאְוי םֶתא" עֶקְבּתַו ָהיפתֶא ץֶרָאָה חַּתְפִתַוס
 תַרְק"יִגְבּויי סל היו שיא םִיַתאָמּו םיִשָמָח תֶא ׁשֶאָה לָכֲאְּב
 יִלֲאּוִמָּנַה תַחַּפִׁשִמ לַאּומְנל םֶתחְּפָשִמְל ןועְמְׁש נבי ס :ּותמזאל
 תַתַּפִׁשִמ חללי :יִניָכיַה תַחַּפְׁשִמ 'ןיִכָל יִניִמָיַה תַחַּפְׁשִמ ןיַמְיְל
 םִיָנְׁש ינֹעֶמְׁשַה תַקְּפְשִמ הלא :יִלּואָשַה תַחָּפְשִמ לּואָשְל יִחְרַּזַה
 תַחַפְשִמ ןופצל הָתְחְּפָשִמְל ל דָנ ינְּבופי ס :םיִתאַמּו ףלא םיִרְׂשֲעְו
 ייָזֶאְל< :ינושה תַחּפְׁשִמ ינושל יִגַחַה תַחַּפְׁשִמ יִגַחְל יֹנופְצַה
 ידורַאָה תַחַּפְׁשִמ ירוַאלול :יִרָעַה תַחַּפָשִמ על ינְזָאָה תַחַּפְׁשִמ
 םֶהיִדְּפל דָנדיִנָּב תַחְּפָשַמ הָלֲאצ :ילֵאְראָה תַחַּפְׁשִמ יילָאְרַאל
 רע תֶמּיַנןנואְו רע הָדּוהְי יִנְּבִּפ ס :תֹוִאַמ שמחו ףְלֲא םיִעָבְרַא
 תַחַפְשַמ הֶלָשְל הָתְחָּפָשִמְל הָדּוהְידיִנְב ּויָהיַני :ןַעַנָּכ ץֶרֲאְּב ןָנואְו

 נב ויהי :יִחרּוה תחפָשמ חרָל יערה תחַּפָשמ ץֶפל ינלשה
 הָלֶא>> :יִלּומֲחָה תַתַּפְׁשִמ לּומָחָל יִנֹרְצֲחַה תַחַּפְׁשִמ ןרַצָחְל ץֶרֶפ
 ס  :תואמ שמחו ףלֵא םיִעְבָשְו הָשש םֶהיִדְקְפל הָדּוהְי תַחָּפָשִמ
 תַחַּפְׁשִמ הופל יעְלּותַה תַחַּפְשִמ יעלות םָתֹחַּפְׁשִמְל רכששי נב
 :ינרֶמְׁשַה תַחְַּׁשִמ משל יבשה תַחַּפְׁשִמ יבושיל+ :ינּוּפַה
 ׁשְלׁשּו ףלֵא םיִשָשְ הַעְּבְרַא םָהידְמפל רַכשְׂשִי תֹחּפְׁשִמ הָקֶא5

ST 

 ולֲאָל יְִּרַּפַה תַתַפְׁשִמ דֶרַטְל ָתחַּפָשַמְ ןלּובז ו נב הם  :תואָמ
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 תֶחַּתְׁשִמ הָלָאיז :יִלֲאְלְחִיַה תַתּפְׁשִמ ילֶאְלִתיְל ינלאָה תַחַּפָשִמ
 ףסזי יִנְּב55 .ס :"תואמ שמחו ףלא םישש םֶהיִדְקִפל יינלּובְַּה
 יִריִכְמַה תַחַּפְׁשִמ ריכֲמְל הֵׁשֹנִמ יִנָּבַּפ :םִיָרְפֲאְו הָשַנִמ םָתֹחֿפְׁשִמְ
 דַעְלְג יֵנּב הָלֵאס :יִרעְלגַה תַחַּפְשִמ רעְלגְל .דעְְג-תֶא רילוה ריִכָמּו
 לֵאיִרְׂשַאְוז : :יקלֲחַה תַחַּפְׁשִמ לקלל יירְזעיִאָה תַחַּפְׁשִמ "רָנעיִא
 9 5 60892(9?) ודעוה a ודעונ?) 6 ם[תןדעוהב | זס == כט | = גי ץֶרָאָה
 cf) 46 16,35( | 12 * 8 'מיִל 1Ch * | (cf Gn 46,10. Ex 6,15) 4,24 בירי | 72

(cf 7] 18 etc) |6 6 םֶחיִדְקְפְל  (cf't 20) | 14 ins46,10. 15% 5 רַמֹצְל  c Gn 
cf Gn 46,16 53 1665 JIN (Azav);27 |15 | ןויִפִצל יָנֹויְפָצַה  post15--18 6  

 Gn 46,16 ןֹּבִצֶא | * 68 ידע | 17 * 65 46,16 63 יִדֹורֲאַל | )8(6  לֵאירַא
(cf 20) x. Oa [w[uגEnילורא 6 לאורשא 31) || 18 6: 44 | 19 6% +.[א]  < 

 066 א. 2000 | 21 .au לֶאְּו-- GAFL japounk |23 * 1 6 3MSS 6 'תל | ל 53

 הָאּופְל, יִאּוּפַה; cf 1Ch ?,ז | 24 * > בשויל 61 Gn 46,13 בי(, יבשויה | 61
 ,AuBpav[ul, —puer|26 # 6 AMAwv --6 || ל ,6AF AMMA --6ו || 27 * wb ןלּובו |

fitהשנמ + 29| 20 <~|30 °1  huc trsp 15--18 et 44--47 || 28 trsp post5 6  

 רֶזעיִבַאל, יִבֲאָה f 6( | * 255 Edd(  'ַחְו | בז 1 6 6 'ַאל cf( 7( של.



26,32—5I NUMERI 225 

 תַחְַּׁשִמ עֶדיִמְׁשּו* יָמְכְׁשַה תַחַּפְׁשִמ םֶכָׁשֹו ילֵאָרְׂשַאָה תַחַּפׁשִמ
 ול ויקראל רֶפַחְְּב ידָחְפָלִצּוגג יָרְפָחַה תַחַּפְׁשִמ רֶּפַחְו יִעְריִמָשַה
 יהָּבְלִמ הָלָנָח הָעְֹו הָלְחַמ ידָחְפָלְצ תֹונְּב םֵׁשְו תֹנְּבימִא יִּכ םיִנָּ
 ףֶלֵא םיִׁשִמֲחַו םִיָנְׁש םֶהידֲקְּו הָשנֶמ תֹחְּפְׁשִמ הָלֲא+ :הַצְרִתְו
 חַלָתּושל יֹטְתַֹּפְׁשִמַל םיַרְפֲא-ונְב יהָלֲאּפ ס :תֹוִאַמ עבׁשּו

 :ינֲחַּתַה תַחַּפְׁשִמ ֹוֵחְל ייִרָכַּבַה תַחְַּׁשִמ רכבל יִחְלְתְשה תַחַּפָשִמ
 -יִנְּב תָחָּפְשִמ הָלַאּ :יִנָרַעָה תַחַּפְׁשִמ עַל חַלָתּוׁש יִנּב יהָלֲאְופ
 ףסוידינְב הָלֶא תוֶאַמ שמחו ףַלֶא .םיִשלָשּו םינש .םָתיִדְפל ? םיִרְפִא
 יִעְלַּבַה תַחַּפָשִמ עלבל םָתֹהּפְׁשִמַל { ןמָינב ונְּב> סם :םֶתֹחּפְׁשִמַל
 יםַֿפּופְׁשְלפ :ימְריחַאה תַחַּפְׁשִמ 'םניִחַאל ילָבְשאה תַחַּפְׁשִמ ילָּבְׁשַאְל
 עלבדיגב יָה" :יימֲפּוחַה תַחַּפְׁשִמ םַפּוחְלי ימפּושה תַחַּפְׁשִמ
 -יִנְב הָלֲאּ :ימַעַּנַה תַחַּפׁשִמ ןמעבל יֶּדְרַאָה תַחַּפְׁשִמ "ןמענו ירא
 :תוָאַמ ששו ףלא יםיִעָּבְרַאְו הָשָמַח היקפו יםֶתְחַּפָשִמְל ןָמיְנְב

 הָלֶא יימָחּושַה תַחָּפְשִמ יםחושְל םִתַֹפְׁשִמְל ןֶדייִנְב יהלַא* ס

 העְּבְרא יהי יִמָתוׁשַה תש"ל :םָתֹהָפְׁשמְל ד תֶחְּפָשַמ
 יהָנְמִיְל םֶתחְּפָשַמְל ֵׁשֲא יִנָּבּי* ס  :תּואְמ 'עַבְרַאְו ףָלֶא םיִשָשְו
 :יִעיִרְּבַה תַחַּפְׁשִמ הליִרְבַל ישו תַחַּפְׁשִמ ושל הָנְמיַ תחפש

 השש סי ראב תָחְּפְשִמ הלא :תָש רשת שו
 לאְצִחִיְל םֶתֹחּפְׁשִמְל יִלְּתְפַנ נְּבַ* ס :תֹוָאַמ עּבְרִאְו ףַלֶא 'םיִשמַחו
 צה תַחַּפְׁשִמ ירצו :ינּוגה תַחַּפְׁשִמ יגל יִלָאְצְחִיַה תַחְַׁשִמ

 9י")י*

 ות יג רדוקפ הלא :תואְמ לעבר ףלא יםיעְּברַאָו הָשַמָח

32 16 6 WY (Xuuaep = רע--?), 'ַחְל | 33 *1? 6 6 דַחַפְלַצ | * 693 'ָחְו 
  | 35 * 6 ‘8 | * <6 | =* <6 || 5 ₪ nnn, 6'ִמּו | 34 1 6 21155 6 'ִפְל

Tavox | 36 * 211155 6 ' | ° 65 ןדע | 37 >6 | 38 * לאב 6 
Ac(o)uBnp || > Gn 46,21 שאר ‘nN | 39 *1 6 3MSS 26 (Gn 46,21 41 DB) 

  (cf Gnםפוח) || 40 ** ₪ דראל  <63 )Gn 46,21 et $7 Dn prםֶפּושְל | ל
  1 6 ax|ל  dlc 5רָּדַא | 4ז  6 4500 1Ch 3רודא),  )sic 1 prדורָא 3 * | (46,21

  | bb 65 2006, 6A"ב  | > 6 30 | S2MSS 6 soo | 42 * >0, 8פל
—eidn(t), Gn 46,23 Al ר ; hic lacuna? || 43 * aw Bi (cf 34. (4ז || b gAF 

 | א ינמיה = יִנָמִיַה)  ):MSןיִמֵי | ? 6 יִנִמיַה 6 || 44--47 cf 27° | 44° 6סס
5 mS NW cf Gn 46,17 || 45 77 <6 || 46 6 Kapa | 47 ~>6 || ל 6% 

 .4 61 41 |= 6 30 | 5 6 300סס || 49 °8 ול | ? ₪ םולשל | 50 = ל
Biblia. 15 
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 רּבְדִי<*  פ | םיִשלָשּו תֹוֵאַמ עַבָש ףַלֶאְו ףַלֶא תואמדשש
 :תומש רַּפָסַמְּב הָלֲחנְּב ץֶרֶאָה קֶלָחת הָלְֶל :רָמאָל השמדלֶא הָוהְי
 תי ויִלְקפ יִפְל שיא ותְלַחנ טיִעְמַּת טָעְמִלְ ותלחנ הָּבְרּת ברל
 :ּולַחְנְי םָתבֲא-'תוטמ תומשל ץֶרָאְהתֶא קלָחי לוב < :ותלחנ
 הָלֲאְוֹּל ם :טעמל בֵר ןיִּב וְתְלַחנ קַלחַּת לְרּוּגַה יפלַעְ
 תַחַּפְׁשִמ תהְקַל יֵנְׁשְרִגַה תַחּפְׁשִמ :ןושרגל םֶתְחְּפשַמל ולה יידּוקְפ
 תַחַּפְׁשִמ "יול תֵחְְּׁשִמ ו הָלֶא ;יִרְרָמַה תַחַּפְׁשִמ יְֹרְמְל יִתָהָּקַה
 רׁשּומַה יֵתֲחַּפְׁשִמ לחמה יתַחּפְשִמ יֵנֹרְבֲחַה 'תחָּפשִמ יִנְבְלַה
 לָבָכּוי םְרֶמַע תֶׁשֲאוםֵׁשְופ :םָרֶמַע-תֶא דלוה תֵהְקּו "יִתְרְקַה יֵתַחְַּׁשִמ
 ןרהָאדתַא םֶרְמעְ דלתו םִָרצַמְּב יױלל יּהֶתא הָדְלַי רֶׁשֲא יולתַּב
 אּוהיִבַאתֶאְו בָדָנתֶא ןרֲהֲאְל לנו :םֶתחַא םִיָרָמ תֵאְו הָשמ-תֶאְו
 הָרְז-ְשַא םֶביִרְקַהְּב אּוֲהיִבֲאַו בָדָנ תָמָיַוי :רַמְתיִא-תֶאְו רֶזַעְלאתֶא
 ךּבַמ רָבזלָּ ףֶלא םיִרְׂשְֲו הׁשלְׁש 'םֶהיִדְקִּפ ויהיו :הָוהְי יִנפְ
 םֶהָל ןֶּת גאל יפ לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ךותְּב ּוֹדָקָּפִתָה אליי הֶלְעַמְו שֶדִח
 רֶׁשֲא ןֶהֹּכַה רֵזעֶלָאְ הָׁשֹמ יֵדּוקִּפ הָלא :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ךותְּב הלחנ
 -אל RR :וחרי ןדרי לע בָאומ תָבְרַעּב לָאְרְשי יִנָּבִתֶא ּודקִּפ
 לֶאְרְשְי ינְּביתֶא ּוָרְקִּפ רשא ןהכה ולאו הָשמ יַדּוקּפמ שיא הָיָה
 רתונהאלו רָּבְדּמַּב ּותָמָי תֹוִמ םֶהָל ּהָוהְי רַמָאדיִּכ5 :יָניֵס רֵּבְדַמְּב
 ס  :ןּונְְּב עָשּוהיְו הָנְפְידּב בלָכימֲא יֵּב שיא םֶהַמ

 ךןֶּבי ריִכְמְִּב רֶעְלְּג"ןְּב רָפָחְְּב ב יחל תֹוָנְּב הָנְבְרְקִּתַוי 7
 הָלֲחַמ ויָתֹנִּב תומש ֵלֲאו וין יהָׁשנִמ תֶחַּפָשְמְל  'הָשנִמ
 רֶזָעְלֶא נפלו הָשמ יִנָּפְל הָנְדֹמעּתו* :הָצְרִתְו "הכל הָלְגֲחְו' הע
 ּגניִבָא :רמאל דעומדלֶהֶא חַתַּפ הדעה" ל םָאיִׂשָנַה ינפלו ןַהֹּכַה

 -תַדְעּב הָוהוילע םיִדָעִּגַה הָדְעָה ּךוַתְּב היָה"אְל אּוהְו ּבְדמַּב תַמ
 ּוניִבָאדמַׁש עַרָנִו הָּמְגצ :ול ּויָהאל םיָנָבּו יתַמ ֹאְטָחְב"יִּכ חרק
 :ּוניָבֲא יח ְּךֹוָתְּב 'הזֲחַא ּונָכ"יהָנְת ןּב ול ןיא יִּכ ותְחַּפְׁשִמ ומ
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 הָׁשֹמ-לֲא הָוהְי רקאיַ< פ :הָוהְי יִנְפִל ןַמָּפְׁשִמ-תֶא השמ ברקו
 ָךֹותְּב הלחנ תּזִחַא יםֶהָל ןַּתִּת ןתְנ תב ּחָפְלַ תוָנְּב ןָּכ :רָמאַל

 לאָרְִי יְּבדלָאְו הל ןֵהיִבֲא תלֲחניתַא תרבעהו 'סהיִבַ יח
 :וּתְבְל ותְלַחְנתֶא םֶּתְרַבַעַהְו ול ןיא ןֵבּו תּומָיְיִּכ שיא רמאל רֵּבַדְּת
 םיִחַא ול ןיאדםַאְר :ויִחאְל ותְלַחְנדתֶא םֶּתַתְנּו תַּב ול ןיאדםָאְרפ
 םָּתַתְנּו יבא םיִחַא ןיָאדםַאְו יז :ויָבָא יַחָאל ותְלַחתֶא םָּתַתְנּו
 הָתְיָהְו יּהָתֹא יִשֵרְיְו וּתְחֲּפְׁשַמִמ וילֲא בֶקַה ורֲאְׁשִל ותָלֲחנ"תֶא
 פ  :הָׁשֹמתֶא הָוהְי הָוצ רש טַּפְׁשִמ תֶקָחְ לָארְשְ יִֶבְ

 -תֶא הֵאְרּו "הזה םיִרְבַעַה רה" -לֶא הלע הָשמלֶא הָוהְי מאיי
 -לֶא ָּתְפסֶאְנְו ּהַתִא הָתיִאְרְוי :ילֶאְרְש ינֶבִל יִּתַתְנ רשא 'ץֶרֶאָה

 יפי םֶתיִרְמ "רׁשֲאַי ִּךיִחֶא ןרהא ףסַאנ רשאכ הָּתָא"סִנ ךיָמַע
 -ימ םה .םָהיִניעְָל םימב יֵנׁשיִדְקַהְל הָדַעָה תַביִרְמַּב ןעזרְַּדמְּב
 דקפי 6 :רֹמאָל הֹוהְיהלֲא השמ רַּבדיויפ ס :ןצרַּבְדִמ שדק תבירמ
 םֶהיֵנְפְל אַצֵַײרׁשַא : יהָרֲעָה-לע שיא רֶׂשְּב-לַכְל תֹחּורֲה יִהלֲא הוה

 תדע הָיְהִת אָלְו םָאיִבְי רֶׁשֲאְו םָאיִצו רֶׁשֲאְו םָיִנָפל אבי רֶׁשֲאַו
 ּףלדחק השמ-לֶא הוהְי רָמאיַוי* :הער םֶהְל-ןִיִא רֶׁשֲא ןאפּכ הוהְי
 :וילע ּדְדָידתֶא ָּתְכַמְסְו ּוּב חור" רֶׁשֲא ׁשיִאי ןּונ"ןְּב עְׁשֹוהְי-תֶא
 ותא הָתיֹוצְו הָרֲעֲהילַּכ יינָפלְ ןֵהֹּכַה רֶזַעְלֶא נפל ותא ָּתְדַמעַהְויפ
 :לֵאָרְׂשִי יִנָּב תרע- 2 עמי עמל ויל ךדוהמ הָּתַתָנְוִי :"םהיניעל
 הוהְי ונפל םיִרּואָה טּפָשְמְּב ול לֵאָׁשְו דמעַי ןַהֹּכַה ךֶזָעְלֶא נפלו
 :הָרְעֲה"לָכְו וּתַא לֶאְרַשייגְּבָכְ אּוָה לאבי ויפה לעו אי ויֿפ"לֲע
 ּוהָדַמעַיו עָשּוהְיתֶא חקינ ותא הָנהְי הֶּוצ רשאּב הָשמ שעו=
 והּוציו ויָלְע ויִדָיתֶא ךֶמְסיַ :הָרֲעָה- לכ יִנָפלְ ןהּכה רֶזַעְלֶא נפל
 ּפ :יהשמ- דִיְּבי הָוהְי רֵּבְּד רָשַאּב

 תְרַמֲאְו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב"תֶא וצ? :רמאל הָׁשֹמ-לֲא הָוהְי רּבדיוי 28
 יל ביִרְקַהְל ְּמְׁשִ יחחינ יַחיֵר יֵׁשֲאְל ימֲחַל ייֵנְּבְרָקתֶא םֶהְלִא
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 הָוהיל ּובירָקַּת רשא הָשאָה הָו םֶָלתְרָאְוו  :ךעֹומְּב
 ידָחֶא ׁשֶבָּכַה-תֶאי :דיִמְת הלע םויל םִינש םָמיִמְת הָגָשיִנְּב םיִשָבְּכ
 תיִריִשַעְוי :םִָּבְרעַה ןיּב 'הָשַעִת ינַשה ׂשֶבָּכַה תֵאְו רֶקְּבַב יהֵׂשְעַּת
 דיִמָּת תלע6 :ןיִהַה תעיִבְר תיִתּכ ןֶמָשְּב הָלּולְּב הָחְנִמְל תֶלְס הָפיִאָה
 ןיִהַה תָעיִבְריוּכְסִנְז :הָוהיִל הֵׁשֲא חחיג חיָרְל יֵניִס רֶהְּב הָיָשִעְה
 יִנָשַה שָבָּבַה תַאְול :הוהיל רכש ְַסְג ךפה ׁשֶדקּב רָחֲאָה שבב
 יַחיֵר הׁשֲאֹי 'הָשַעּת ּּכְסֶנְכּו רבה תַחְנְמְּכ םיָּבְרַעַה ןיִּב 'הָשַעִּת

 הָנְׁשנְּב םיִשְבְכְִגָש תָּבַשַה םויִבּ  פ :הָוהִל חי
 תלעיפ :יוָּכְסַנְו ןָמָשָב הָלּולְּב הָחְנִמי תֶלֶס םיִנֹרְׂשֲע יֵנְׁשּו םֶמיִמִּת
 ישאָרְבוי  פ + :ִּהָּכְסִנְו דיִמְּתַה .תלע-לע יותָבָשְּב תַבַש
 דָחֶא לָיָאְו םִיַנְׁש רֶקְביִנְּב םיִרּפ הוה הלע ּוביִרְקִּת םַכישְדַח
 יהָחְנִמ תֶלָס םיִּנְרָשַע יהָשלָשּוי> :םֶמיִמִּת הָעְבַש הָנָשיִנְּב םיִשְבְּ
 ןמשב הלל יהָחְנִמ תֶלֶס םיִּנרֶשַע ינו דָחֶאָה רפל ןמָשב הלול

 שֶבֵּל ןְמָׁב הָללְּב יהָחְגִמ תל ןורָשע ןֶרָשִעְיי :דָחֲאָה ליאל
 יהָיְהְי ןיחה יִצֲח םֶהיֵּכְסַנְוי :הָוהיִל הָׁשֲא חחינ ַחיר 'הָלֹע דָחֶאָה
 תקע תאְז "וי 'שָבָּבַל ןיֵהַה תַעיִבְרּו 'לואָל ןיִהַה תֶשיִלָשּו 'רָפל
 הָוהיִל תאַטתְל דָחֶא םינע ריִעָשַּוי :הָנָשַה יִשְָחְל ושְְּב ישָדח
 ןושארָה שֶדְחְבּופ  ס :"ּוָּכְסנְו "הָשָעַי דיַמָּתַה תלעדלע
 שֶדְחַל םוֶי רֶׂשְע הָשַמְחְבּויז :הָנהְיל חספ שֶדְחל םוָי רָשָע הַעְּבְרַאַּב
 יׁשֶק-אָרקִמ ןושארה יםֹיַּבצ :לָכֲאַי תוצמ םיִמָי תעֶבְׁש גַח הֶזַה
 םיִרָּפ הָוהִיִל הָלֹע הָשֶא םֶּתְבַרְקַהְוי :ּושַעְת אל הרבע תֶכאלמ לכ
 ויָהְי םֶמיֵמּת הָנָש יִנְּב םיִׂשָבְכ הָעְבַשְו דָחֶא לאו םִינָש רָקְב"יֵנְּב

 ןגשּו רָפל םיִנרְשָע הָׁשלׁש ןֶמָשב הָלּולְּב תֶלָמ םתְחנַויי ּםֶכָל
 תַעְבָשְל דָחֶאָה ׂשְבָּכל הֶשַעִת ןורָשִע ןורָשעיי ושעת ליַאָל םֶיְנרֶשָע
 רקבה תלע ֹדֵבְלַמ* :םכיִלְע רפַכְל ידָחֶא תאַטַחי ריִעָשּו :םיִׂשָבְּכַה
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 תעְבַׁש םויל ּושַעַּת הָלֲאְּכיצ :יהָלֲאתֶאי 'ּושַעַת דיִמָּתַה תָלֹעְל "רַשַא

 יכְסִנְו 'הָשָעַ דַמְתַה תלוע-לע הָנהיל חָמיג"חיִר הש םֶחל יםיִמ
 אָל הָדבֲע תֶכאָלְמ"ְּכ םֶכָל הֶיָהְי ׂשֶדָקיאָרְקמ יֵעיֵבְׁשַה יחויבו
 הָׁשְרֲח הָחְגִמ םֶבְביִרְקַהְּב םיִלּּכְּבַה םויְבּו  ס ושעת
 אל הָדֹבְע תֶכאָלְמ"לְּכ םֶכָל הָיְהְי ׁשֶדק"אָרקִמ םֶביִתְעַבְׁשְּב הָוהיְל
 םִיַנַׁש רֶקָביִנְּב םיִרָּפ היהיִל חחינ יַחיִרְל הָלֹוע םָּתְבַרְקַהְו“ :ּושעת
 הָלּולְּב תָלְס םֶּתָחְנִמּו5 ס :יהָנָׁש יִנְּב םיִשָבְכ הָעְבַש" דָחֶא ילוא
 :דַחֶאָה ליאל םיִנְרֶשע ינָש דָחֶאֶה רפַל םיִנרׂשֲ הֵׁשֹלְׁש ןמשב
 םיִּזֶע יריעָש :םיִׂשְבְּכַה תַעְבָשְל דָחֶאָה שָבָּבִל ןורשע ןורשעפ
 םֶמיִמְּת ושעת ֹותָחְנִמּו דיִמְּתַה תלע דַבָלַמְי :םֶכילע רַּפַכְל ידֲחֶא
 דָחֶאּב יֵעיֵבְׁשַה שָדחַבּוי 29 | פ :םֶהיִּכְסְנְו כל יָה
 םוי ושעת אֶל הָדֹבְע תֶכאָלְמ"ִלְּכ םֶכָל הָיָה ׁשֶדֹק"אָרקמ שחל

 רקבְְּב רפ הָוהיִל יג יל הָלע םֶתיִשְי ּופָבל הָיִהְי עור
 תֶלֹס םֶּתְחְנִמּוי :םֶמיִמְּת הָעְבַש הָנָׁשִיַנְּב םיִשְבַּכ דָחֶא לָיִא דֵחֶא
 רָשע :לואָל םיִנֹרְׂשֲ ינש רֿפל םיִנֹרְׂשֲ השש ןמשב הָלּולְּב
 תאַטַח דָחֶא םיזעְדריעשּו5 :םיִׂשְבְּכַה תעֶבְׁשְל דַחֶאָה שָבָּבִל דָא
 ּהָתָחנִמּו יִמָּתַה תלעו יהָתָחְנִמּו ׁשֶדֹחַה תלע לבל :םֶכיִלְ רָפַכל
 ס :הָוהיל 'הָשֶא חחינ ַחיִרְל םָמָּפָשַמְּ ימֲהיִּכְסנְו
 םֶתיִנָעְו" םֶכָל הָיָהִי שֵדק-אָרְקִמ הזה יֵעיִבְׁשַה שֶדחל ושבה
 הוהילי הלע םתְבַרְקַהְו :ושעת אל הָבאָלְמ"לְּכ יטכיֵתְׂשַפנ"תֶא
 הָעְבְש הָנָשיִנּב םיִשְבַּכ דָחֶא ילוא דָחֶא רֶקְּבְְּב רפ יַחֹחיִנ ַחיִר
 םיִנרָשַע השלש ןמָשב הָלולְּב תלס םָתָחְנִמּופ :'םכל ּויִהְי םֶמיִמָּת
 דַחֶאָה שבכל ןֹורְׂשֲע ּורשֲע יּדֲחֲאָה ליַאָל םיֹנרָׂשְע ייָנָש רפל

 םיִרָפּכה תאַמֲח דַבָלִמ תאָח' רח םינעיריְִׂשיי :םיִשבְַה תעְבׁשְל
 3<23° | "₪ | - >5 )6 ad init צ 24( | 24 * ₪6 "ַה | ל ₪ ושעי |

6MSS6+-וב | 26 ₪ 'ַּב | 27 * ב הָשֶא | ל  * || cfs6 410. 15 | 25  
)ex 31, 61 6( |פל ויהי םֶמיִמִּת  | inv ut 8 11 etc;296 'ָאְו | 5-5 2.671 $  

 28 250155 660 83 wi | 29 31155 ws 'ע] | 30° 7MSS ..60S 'שו |
(ut 29,12) |ּהָת--  IMS .wבז *  | (ut 15 etc)246 תאָטַחְל  ins ? 6 7MSSל  

(cf 28,28), id3 191155 8 שו  | Cp 29, 2 8MSS (3) 'N|ל-ל 61? (6127) |  
id 11. 16. 19. 25| 6 * 6+8 ל,  g. 14 (22 et 3MSS) 5 1? c nonn MSS 

 ָהיֶכָסְנּו | * 62 ָהיִבְסְנּו | < >6 | 7 * >6 | ** >8 | * 68 לכו |
al?8 | << >56פ | 9 < 3 |  gMSS ww46 6, 8’( ירל "ול | ל  ut8 55 6  

 cf 9 | rr * 1 ? 6 155 98 'שו | ל 6 5: 6 +'ע כל 6א 5.
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 רֶׂשְע השמחבּו>  ס + :םֶהיֵּכְסִנְו ּהָתָחְנִמּו דיִמָּתַה תַלֹעְו
 אל הָדבַע תֶכאָלְמ"לְּ םָכָל הָיִהְי ׁשֶדק"אָרְקַמייֵעיִבְׁשַה שדחל םול
 הָשֶא הלע םָּתְבַרְקַהְוג :םיִמָי תעְבְׁש הֹוהיל נח םֶתַֹּחְו וׂשֲעַת
 םיִׂשָבַּכ םִיָנְׁש םֶליִא רָשָע הְׁשלְׁש רָקְב"יַנְּב םירֶּפ ה\היל חיִנ *ַחיִר
 הלּולְ תלס םֶתְחְנַמְּו "יהי םֶמיִמְּת רָשָע הַעְּבְרִא הָנָשדיִנְּב
 יינש יםיִרָּפ לָשָע הָשלָשְל דָחֶאֶה רפל םיִנרָשָע השש ןַמְׁשִב
 דָתֶאָה שבכל ןורשע ףּורָשַעְוי5 :םליִאָה יֵנְׁשְל דַחֶאָה ליאל םיִנֹרׂשֲע

 תלע רבָלִמ תא" דָחֶא םיִנְעריעְשּוי :'םיִשְבְּכ רָשָע העבר
 רָקְב"יִנּב םיִרָּפ יִּנָשַה םויבּויז ם :יּהָּכְסנְו יּהֲתָחְנִמ דיֶמָּתַה
 :םֶמיִמִּת רֶׁשְע הַעָּבְרַא הָנְׁש-יִּב םיִשְבִּכ םִיָנְׁש םֶליִא רָשָע םיִגָש

 :"טפְׁשַמַּכ יֹמרפְסַמְּב םיֵשְבּכלְו םָליִאלי .םיִרפַל םֶהיֵּכְסַנְו םָתֲחְנַמּו

 הכס ּהָתחְִמּו דימּתַה תלע לַבָלִמ תאטח" דָחֶא םינע-ריעְשּוופ
 "נב םיִשָבֶּכ םִיָנְׁש םֶליֵא רָשָעְדיִּתְשע םיִרְפ יִשיִלָשַה םויבּופ ס

 םֶליִאָל םיִרָפַל םֶהיִּכְסִנְו םֶתְחְנִמּויי :םֶמיִמְּת רָשְע הָעְּבְרַא הָגָׁש
 תלע רַבְלִמ ידָחֶא תאָטַחי ריִעָשּויי וטָפְׁשמַּכ םֶרֶפְסִמְּב םיִשָבְּכלְו
 םִליִא הרשע םיִרָּפ יֵעיִבְרָה םויבּו: ס הָּבְסנְו ּהָתָחְנִמּו ריִמָּפַה
 םֶהיֵּכְסַנְו םֶתָחְנִמִא :םֶמיִמִּת רשע הָעָּבְרַא הָנָשיִנְב םיִשָבְּכ םִָנְׁש
 דָחֶא םיִנע"ריעְׂשוי :טַּפְׁשִּמּכ םֶרָּפְסִמְּב םיִשָבָּבִלְו םליִאְל םיִרפל
 ישימחה םבּו ס :ּהָּבְסנְו ּהתַחְנִמ" דיִמָּתַה תלע לבלמ תאַטַח*

 :םֶמימְּת רָשָע הָעְּבְרא הָגְׁשגּב םישבכ םִָנׁש םליִא הָעְשִת םיִר
 :טָפְׁשמַּכ םֶרְפְסִמְּב םיִׂשָבְכַלְו םליִאָל םיִרְּפַל םֶהיֵּכְסַנְו םָתָחְנִמּוז
 ס  :ּהָּכְסנְו ּהָתָחְנִמּו דיִמְּתַה תלע דַבָּלִמ יִדָחֶא תאָטחי ריִעְשּוי*
 הָעְּבְרַא הָנָשיִנְ םיִשָבּ םִיָנְׁש םֶליִא הָנֹמְׁש םיִרְפ ישָשה םיַבּופ
 םֵרַּפְסַמְּב םיֵׁשְבּכלו םָליִאְ םיִרפל םָהיִּכְסְנְו םתָחְנִמּופ :םָמיִמִּת רָשַע

 הָתָחְנִמ רימְּתַה תלע דבלמ ידֲחֶא תאמה ריעָשּויי :טפְטמּכ
 םיִשָבְּכ םָנְׁש םֶליֵא הָעְבִׁש םיִרָפ יִעיִבָשַה םוובּו* ס  ָהיִכְסְנ
 Ir 5 6 הכס vb nonn ex6 || 12 4MSS+6 א.68-- הֶזַה | 13 * 6

cf3 rg sic 41 1 punct) |? 046 DD; ins 6רל | ל >5 | 14 * 6 'ִּפַה || ל ' 
(ut 6); id 25.31.34 | © 6201195 289 'מ  caיי םֶהיִּבְסַנְו | 16 * 61 5 ||?  

 ָהיִכְסְנּ id 22. 25. 28. 34. 38, 616 31 | 18 * 68 לו, id 2155 )37 ליאָלְ | * 6
 מב id 21 ss || ° 65 DQ—? (ut 6), id 2155 (cf 33( | דפ < + 5 || ל 6 58

(ut 16 etc), id 2855 || 4 5א( תיכסנו)3- ּהָּכְסִנְו | 22,7* 2695 'ַחל 'ָא 'ע  
ws ‘HI, id 37 | 25° cf 5 | 5 6] 16° [ 28 °° cf22 | 31 = 6] 22: | ל of 16° ו 
 . (ut Al 16 etc)ּהָכְסֶנְו 0 8
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 םֶליִאְל םיִרָפַל םֶהָּכְסַנְו םָתָחְנִמּוגג :םֶמיִמִּת רָשָע הָעְּבְרִא הָנָשיִנְּ
 תלע רבלמ ידָחֶא תאָטַח" ריִעָשּו :םַמַּפְׁשִמ םֶרּפְסמְּב םיֵׁשָבּכלְו
 םכָל הָיְהִּת תֶרָצִע יניִמָשַה יםֶויִּבּב ס :ּהָּכְסַנְו ּהָתֲחְנִמ דיִמְּתַה
 חי חיִר הָׁשֲאֹי הָלֹע םָּתְבְרקַהְוא :'ושעת אל הָדֹבֲע תָכאָלְמ"לּב

 :ֶמיִָּת 'הָעְבְש הָגָיינְּב םיִשְבְּכ רַחֶא ליַא דָחֶא רפ יהוה
 ריִעְׂשּו :טּפְׁשַמַּכ םֶרָּפְסִמְּב םיִׂשָבְּכַלְו ליאל רָּפַל םֶהיֵּכְסִנְו םָתָּתנַמּז
 :ּהָּבְסְנְו ּהָתָחְנִמּו דיּמָּתַה תלע ָבְלִמ ידָחֶא תאָטחי
 םֶכיִתְלַעְל םַכיִתְבְדְִ םֶכיִרְדִּגִמ דַבָל םֶכיֵדעֹוְמְּב הָיהיל ושעת הָלָא

 לֶאָרְשִ בלא השמ רֶמאּוי 30 :םָכיַמְלׁשלּו םכיּכְסנלּו םיִתְחְנמל
 ּפ :הָׁשמ-תֶא הָנהְי הָּוִצְִרֶשַא לָכְּכ

 רֵבְּרַה הז רָמאָל לֵאָרְׂשִי יֵנְבְל תוטָמהי ישאְרְלֶא הָשמ רבדיו*
 יִרָמֶאְ הָעְבְש עַבָשָהְדוא הָוהיל רַדָנ ריי שיאי :הָנהְי הַצ רֶׁשֲא
 הָׁשֲאְוּ :הָשעַי ויָּפִמ אָציַהלְְּכ לרב לח אל ושָפַנלַע רפא
 עָמָשְו5 : היִרְְנְּב היִבָא תיִבָּב רֶפִא הָרָסָאְו הוהיל רֶדָנ רֶּדִתִיִּכ
 ּהָל שירחהְו הָׁשְפַנ- לע הָרָסָא רֶׁשֲ יּהָרְסַאְו ּהָּרְדניתֶא ָהיִבִא
 :יםּוקי השפנ- לע הָרְסֲארַׁשַא ירפֲא-לְכְ ָהיִרָדְנִ" לכ ג ומ ָהיִבִא
 -רֶׁשֲא ָהיֶרְסַאְו היִרָדְנלּ ועָמָש םֹויּב % תא ָהיֶבָא יאיִנֲה-םֲאְופ
 :ּהָתֹא ָהיֶבֲא איִנַהְדיִּ הָל"חַלְִ והיו יםנקי אל הֵׁשְפַנ-לֲע הָרָסֲא
 רֶׁשֲא היּתְפְׂש אָטְבַמ וא היל ָהיֶרָדנּו ׁשיִאְל הָיָהַת וָיָהְםִאְוז
 ּומָקְו הל ׁשיִרֲחֲהְו יועָמָש םויּבי ּהָשיא עַמָשְו :הׁשפנ- לע הָרְסֶא
 עֶמְׁ םֹויְּב םָאְופ :ּומקי ּהָשפְבלע הָרְסֶארֶשַא ָהָרְסֶאְו ָהיִרָדְנ"
 אָטְבַמ "תֶאְו יהי רֶׁשֲא' 'ּהְרְדְנדתֶא רַֿפַהְו 'ּהָתוא איני השיא
 הָנַמְלַ רֶדָנְוס :ּהל"חלֲחִ הָוהיו 'הָשַפַנ-לע הָרָסֲא רֶׁשֲא ָהיִּתְפְש

 הָׁשיִא תיא :ָהיֶלֲע קי הָׁשְפנ"לַע הָרָסָארׁשַא לכ הָׁשּרגּו
 ׁשֶרָחָהְו ּהָשיִא עֶמְׁשְויי :הָעְבְׁשִּב ּהָשְפַנִילַע ירָּפַא הָרָסָאוא הָרָדְג

15MSS 0 DEW cf18| 34 ° cf 22|° cf 16" | 35 ° 1oMSS32 >65* | 33  
 68 'בו | * 6+-וב | 36 5 9(6) ut 4 6b | * 8 4 || 37 131155 289 'מ |
 38 ?cf 22 | Cp 30, 2 = 6? nied | 3 * 8 'ַא רֹפָאנהוא 6 רסָאָידוא רָסֶאְּב |
 א ויָר-| = 8)0(6 -לָּכ | 5 = 52(6) היֶרָסָאְו היִרְדְ | 3 ָהיִרָסֲאְ | < 6

‘P56 | 5 0468 plur (cf 5( |6 * 6 אָנְי אַנָה |  || )8 63 utומוקי  ein 
 יא הוהי | < 3 םֶתא | 8 = טפק c 6 post הָל || * 10MSS 695 +-"לָּכ |
 ,g *cf 6°||? >6 (6 hunc vs aliter legisse vid) 8 טז 6|| = ָהיִרְדְנ | 5 >8 |

pur )4 5( [lve 11-13.6 6 ּהָשיִא ּהָתֹא איִנַה יִּכ םוקי אל | זס 6  ? insא |  * 
 15 >6155 || זז *= 6 רָפַאָה וא ּהָרְדנ.
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 לע הָרָסֶארַׁשֲא רַּפֲאלָכְו ָהיְרְדְנלְּכ ּומְקְו יּהָתא אינה אל הל
 אצומדלָּכ ּועָמָש םוְּב ּהָשיִאו "םֶתא רַפָי רפָה-םִאְויצ :יםוקנ הָׁשְפַנ
 הוה 4 ּהָשיא םקי אל ּהָׁשְפנ יֹרֵּסֲאְלּו היגר היפש

oo.jes 

Fae 

oer oes 

 יב .תָׁשֹמתַא הוה ה רֶׁשֲא םיקְחַה האוז זיהנֹוע"תַא
 פ  וָהיִבֲא 'תיִּב ָהיֶרֲעְנְּב תבל בָא-יויִּב תְׁשֲאַל שיא

 תֶאמ לאש יגְּב תמָקנ ני :רֶמאְל השמ"לָא הָוהְי ריי 1
 רמאל םָעָה-לֲא הָׁשֹמ רבו ףיִמעְדלֶא ףַסֶמִּת רַחַא םנְדִּמַה
 הֹוהיתמְקִנ תֶתָל ןיְדמ-לע ּויְהְיְו 'אָבָצל םיִשָנַא םָכּתאַמ יִצְלֲחַה
 :אָבָצל ּוחְלְׁשַּת "לארי תֹוטמ לבל הטמל ףלֶא הטל הלא :ןיָדמְּב
 :אבצ יצּולח ףֶלֲא רשע םיִנְׁש הממ פלא לֵאָרְׂשִי יִפְלַאְמ גרמי
 רַזְעְלָאְּב סַחְניִּפדתֶאְו 'םתא אבל" יהטמל ףלא" השמ םֶתא חלש
 -לע ּואָּבְצִיִו :"ֶרִיַּב הָעּורְּתַה תורצְצחו ׁשֶרָּקַה ילכו יאֿבצַל ןהפה
 יָד יפלמ תאו :רֶכְז" לכ וגרהיו הׁשֹמ-תֶא הָוהְי הּוִצ רֶׁשֲאּכ ןיִדִמ
 עַבְרְדתֶאְו רּוח-תֶאְו רּוָצתֶאְו םֶקְרתֶאְו יָנֲאיתֶא םֶהיִלְלַחלַע ונרה
 -ינבי ּוָּבשיַו :'ִבְרְחַּב ּוְרַה רועְבְְּ םעֶלְּב 2 תֶאְו ןידמ יכלמ תַשַמַח
 יםֶהָבְקִמדלָּכדתֶאְ םּתְמַהְּבלְכ תֶאְו םָּפַטתֶאְו ןידמ יִשָנתֶא ילַארְׂשִ
 םָתֹריִט-לְּכ תֶאְו םֶתבְׁשֹומְּב םָהיִרַעדלּ תֶאְופ :ּוזְּב םליַח- לָכדתֶאְ
 :הָמַהְּבְבּו םֶדמּב וקְלַמַהלְּ תֶאְו לֶלָשַה לָּכתַא וחקיויי :שָאְּבּוָפרָש
 יִבָשַהתֶא לֶאְרְשייִנְב תַדע"'לָאְ 'ןהּכַהרֶלָעְלאהלֶאְוי השמה לָאּאְבִו>
 -לע רֶׁשֲא בָאומ תָבְרע-לָא הָנֲחְּמַה-לֶא לָלֶשַהתֶאְ וקְלַמַה-תֶאְ

 הָרעַה יֵאיׂשְילְכְו ןקכה רֶנלְֲו הָשמ אָ סירי תי
 יִרָש לִיָחָה ידּוקּפ לע השמ ףצקיו'+ :הָנֲתַמַל ץּוִחְמלֶא םָתאָרְקִל
 12 *° cf6 | 13 * >6 | ל Or רָפַאלו; 65 + לע (רָשַאי] 6 15 | 14 6 םיִקַל

  cfל 6 "תאו | = >8; םֶתא <6(+ הל |  | 15 6 c 14ּהָל 61 15), רַפַי +
 14( | 16° 6 sing | * 6 + םזי? | < ..03)6( הנוע 17 * IMS || (prps) אא ןיבו |

b uw תיִבָּב ut 4 | Cp 3r, 2 1 6 71155 269862 ַאְו | 3 *1 6 68 ּוציֵלֲחַה' 
bi |ּוצְלֲחִ) | ל 6 הוהי יִנָּפְל אֹבַצְל | 5 1 ? 6 6 ּורְפְסיַו | 6% 6  (prps 
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cod Sev | * 5םֶהיֵלְלַח | 0 = >6 | * 68155 ₪66 4 םֶחיִנ-- | 12 = >  
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 םָהיֵלֲא רַמאיופ :הָמָחְלַּמַה אָבְצִמ םיִאְּבַה תֹואַּמַה יִרָשְו םיִפְלַאָה
 םֶעלּב רב לארי רגב יָה הָּנַה הי :הָבְקְנלָּכ םֶתייִחַה השמ
 :הָוהְי תדעּב הָפָגַמַה יִהִּתַו :רועּפ"רבִדְדלע" הָוהיּב ילעמ"רסמל'
 רֶכְז יבָּבָשַמְ שיא תַעָדְ הֶׁשֲא-לֶכְ יּףֲמַּב רֶכְז-לְכ ּוגרה הָּתעְול
 :םכָל ויחה רֵכְז בֵּכְׁשִמ | ועךוהאל רֶׁשֲא םיִשָּנַּב ףטה לכו :ּוגְרַה

 עְגְנכְו 'שָפָּב גה לכ םיִמָי תֶעְבַש הָנַחְִל ץוִמ ונח תאי
 :יםֶכיִבְׁשּו םָּתַא יִעיֵבְׁשַה םויבּו יִשיִלָשַה םויָּב 'ּואָטַחְתִּת ללָחְּב
 ס ּואָטַמְתִת ץַעְיִלְּבְדלָכְו םיִּזע השעמדלֶכְ רעיל לכ דגַּב"לֶכְו>ס

 תאָז 'המחלמל םיִאּבַה אָבָצַה יִשְנַאלֶא הפה רֶזַעְלֶא רמי
 -תֶאְו בֵהְזַה"תַא ְּךַא :יהׁשמ-תא הֹוהְי הָּוצְרָשַא הֶרּותַה תֶּקִח
 רָבְּדלָּכג :תרַפֹעֶהתֶאְו ליִדבַהתֶא לְֶרְּבַהתֶא תָׁשֹהְנַה"תֶא ףַסַּבַה
 לכו אָטַחְתְי הָּדְנ יִמָּב ךַא רַהָטְו ישֶאְב ּוריֵבעּתי ׁשֵאָב אָבירְׁשַא
 יִעיִבְׁשַה םִיַּב םֶכיִדְַּב םָּתְסַּבכְו :םיִמַב ּוריִבעַּת שָאְּב אָבודאְל רֶשֲא
 -לֶא הָוהְי רָמא55ַ  ס :הָנֲחַמֲה-לֶא ּואָבת רַחַאְו םָּתְרַהְמּו

 תא הָמֵהְּבִבּו םֶדְָּב יבשה לוקלמ שאב תא אש :רמאל השמ
 יִשְפִת ןיב תוקְלִמַהתֶא תיִצָחְויז :הָרֲעָה תֹובֲא ישאָרְו ןהכה רֶזָעְלאְ
 הוהִל סֶכָמ יִתֹמַרַהו :הָדֲעָהלְּכ ןיִבּו אָבָּצַל םיִאְצְיַה הָמָחְלִמַה
 יתומה ׁשֵמֲחַמ ׁשֶפָנ 'דָחֶא אָבָצַל םיִאְצַֹה הָמָחְלִמַה יׁשְנַא תַאמ
 יוחפת םָתיֵצֲחַמִמ>פ :ןאַּצַה-ןַמּו יםיִרֹמֲחַה-ןַמּוי רֶקְּבַהְְוִמּו 'םֶדָאָהְדְוִמ
 ו חקת לֵאָרְׂשִייַנְּב תֹּצֲחמַמּופ :הוהְי תַמּורְּת' ןֶהֹּכַה רֶזְעְלֶאְל הָּתַתָנְו
 -ןְמּו םיִרֹמֲחָה"יוְמ רקּבַה=ןמ םֶדָאָהדְִמ םיִשָמַחַהְְִמ "'זחֶאו דָחֶא
 ןֵּכְׁשִמ תֶרָמָשִמ יִרמִש םיִולל םֶתִא הָּתַתָנְו הָמֵהְּבַהילְִּמ יאָצַה
 -תֶא הָונהְי הּוצ רֵׁשֹאַּכ ןֶהֹּכַה רֵנעְלֲאְ הָׁשֹמ ׂשֲעוּ :הוהְי
 -שש *ןאצ אָבֲצַה םע וזְזְּב רֶׁשֲא זֵּבַה רָתְי יֵתּוקְלַמַה י יהיו :השמ
 םיִעָבָשְו םיִנָש רָקָבּו ,:םיִפְלַא תַשָמְחְו לא םיִעָבְשְו ףלא תואָמ
 רֶׁשֲא םיִשָּנַהְוִמ םֶדֶא שפנו :ףלֶא םיִשָשְו דָחֶא םילמחו+ :ףלא
 15 איג608 ה הָמְל | 16 * 3 + שקומ | ל-ל 1 6 6 לעמלו דֹרָמָל || = 806 ? |
 17 * 6 עָסָּמַהְלֶכְּבִי cf( 10,12) | ל 5 "מ? | + םָכָל | * >6 | = 6 אָטַחְתִ
 (3 ואֵּטַחְת? ;4 20. 23) || %  םֶבְתיִבְשּו | 20 6 ּואַטַחִּת | 21 ** < 'ָאלֶא הֶׁשֹמ
 רמָא יִּפָה | ל 6 'ּמַה אָבִצִמ (+ 14(; 1h? || = > || 22 1: Vers תאו |

IMS 6שפנ | < = 'ִמ | 5  plur | > x nא (at23 = >6 | 27. 28 * 63  
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 224 רבדמב 32,2—31,36

 הּצֲחָמַה יֵהְּתַֿ :ףָלֶא םיִשלְשּו םִיָגְׁש ׁשֶפָנ"לְּכ רָכָז בּכְׁשִמ ּועְדיאל
 ףָכֶא םיִשלָשּו ףכֶא תֹוָאַמשְלְׁש ןאצה רְַּסִמ אָבָצַּב םיִאְצֹיַה קָלִח
 שש" ןאָצַה"ןמ הויל סֶבָמַה יָהְיַז :תֹואַמ שמחו םיִפָלַא תַעְבָשו
 הָוהיִל 'םֶסְכַמּו ףֶלֶא םיִׁשלׁשּו השש רָקְּבַהְוצ :יםיִעְבשְו שָמָח תֹוָאַמ
 םָסָכַמּו תֹוִאמ שָמחו ףָלָא םישלש םירמחו :'םיִעָבְשְ םינש"
 הוהיל ץ םֶסָכַמּ ףלא רֶׂשֲע הָשָש םֶדֶא ׁשֵפָנְוּצ> :םיִשָשְו דָחֶא הוהיל

 רזעְלָאל הוה תמורת םְכָמ"תֶא השמ ןתיויי :ׁשפָנ םיִשלָשּו םִיָנְש
 רֶׁשֲא לֶאָרְׂשִי יגְּב תיִצְחְמְמּו << :השמחתֶא הָוהְי הּוצ רשאפ ןֶהֹּכַה
 ןאָעַהְןִמ הָדֲעָה תצָחַמ יהְתַו :םיִאְבְּצַה םיִשָנאָהְְוִמ הָשמ הָצֶח
 :תואָמ שמחו םיִפְלַא תַעְבש ףֶלֶא םיִשלָשּו ףֶלֶא תֹואמדשְלְׁש
 :תֹואַמ שמח ףֶלֶא םישלש םיִרֹמֲחוצ :ףלא םישלשו השש רכבו
 לֵאְרְׂשינְּב תָצֲחּמִמ הָשמ חקינ :ףָכֶא רֶׁשֲע הָשָש םֶרֶא שָפְנו

\TT 

 םֶתַא ןֿפיו הָמֵהְּבַהְןמּו םָדָאֲהְמ םיִׁשְמֲחְהְִמ דָחֶא יֹוָחֶאָהתֶא
TTT 

 :הָׁשמ-תֶא הָוהְי הָיצ רֶׁשֲאַּכ הוה ןְכְשִמ תְרמְׁשִמ יִרָמש םיולל
 םיִפְלֲאָה יֵרָׂש אָבָצַה יִפלַאל רֶׁשֲא םיִדָקּפַה השמדלֶא ּובְרקיו 5

 ישא שאָרְתֶא ּואְשָנ ךְְבַע הָשמדֶא ּורָמאופ :תואמה יִרְש
 ןּבְרְקתֶא ברקנו* :ׁשיִא ּונָמִמ דָקְפְנ"אָלְו ּונָדְִב רשֶא הָמָחְלִּמַה
 זָמּוכְו ליִנָע תַעַּבַט דיִמָצְו הָדָעְא בָהְזיִלֿכ אַצָמ רֶׁשֲא שיא הוה
 -תֶא ןהּפה רֶזָעְלאְ הָׁשמ חקיניי :הָוהְי ינפל ּניִתְׂשְפַנילע רּפכְל
 רֶׁשֲא הָמּורְּתַה בָהְזיָּכ ויהיו :הׂשעמ יִלָ ל םָּתַאַמ בָהְזה
 תֶאַמ לקש םיִשָמְחְו תֹואַמ"עֶבְׁשי ףלא רֶׂשע השש הוהיל ּומיִרַה
 ׁשיִא ּוזְזַב אָבְצַה יִשְנַאי55 :תֹוֲאַּמַה יִרָש תֶאַמּ םיִפְלַאַה יִרָש
 םיִפְלַאה יִרָש תֶאַמ בָהְּזַהדתֶא ןַהּכַה רֶזָעְלַאְו השמ חקיו= :ול
 יִנָפָל לֵאָרְׂשִיײיִנְבל רז דעומ לֵהֲא-לַא ותא ּואָביַו תִֹאַּמַהְ
 | פ  :הָוהְי

 ואריַו דָאָמ םּוצָע הועילו ןבּואר יגְבְל הָיָה בר הָנְקִמּוי 32
 אָבִיו :הָנְקִמ םֹוָקְמ םִֹוקָּמַה הגו רעל ץֶרֲא-תֶאְו רזְעְי 'ץֶרָא-תֶא

36 x. ןאצ | 37 5 6750 | 38 * = 'בּו | * 6 םֶכמַהְו )utז 7, id 39 | = 8 
  || 43 421155 Vers'ִמ  8 610 | 40 S$ 320 || 42 609ל | 6138 39° | 720

  dl? 6 695 || 4g 401155 Edd JT | 50 Sebשו | 44 > יִּבַהְו | 47 ל
9MSS יל | 52 *>3MSS ww | ל Seb 121155 24/65 ₪\ | 53 6S ַאְו' | 
Cp 32, 1° + ([הָשַנֶּמַה טָבָש יצַחל id 2 )p6. זס.(ןבואר 25. 29. 31 )c 33( | 
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 דלֶאְו ןֵהֹּכַה רֶנְעְלֶאלָאְו הָשמדלֶא ּוָרְמאו ןְבּואָר ינְבּו ידָניִנְב
 הָלַעְלֶאְו ןּוּבְׁשֲחְו הָרְמַנְו רזעיו בידו תֹוָרָטֲעכ :רֹמאָל הָרֲעֲה יִאיִשב
 לֵאָרְׂשִי לתדע לנפל הָוהְי יהָּבַה רשא ץֶראָהי עב ובְנּו "םֶבָשּו
 ןח ּונאַצָמםִא ּורְמאיופ ס :הָנָקַמ ,ךירבעלו אוה הָנָקִמ ץרא
 דתֶא ונרבעת"לא הָנֲחַאל ךיִדְבְעל תאָּוַה ץֶרָאָה-תֶא ןָי ףיִניִעְּב
 לאבי םָכיַחֶאַה ןֶבּואְר יִנָבְל דָניִנָבל הָשמ רַמאִיַופ :ןֶּדְריַה
 לֵאָרְׂשִי יִנָּב בָלתֶא ןּואוְנְת הָמְלְו :הָפ ּובָשְּת םָּתַאְו הָמָחְלַמַל
 יִחְלָשְּב םֶכיִתְבִא ּוׂשָע הֹּכ5 :הֹוהְי םֶהָל ןתְנרְׁשַא ץֶרָאָה-לֶא רבעמ
 ּואְריו לּוכְׁשא לַחְנְ"דע ולעופ :ץֶרֲאָהתֶא תוָארל עֶנְרַּב ׁשֵדָקִמ םתא
 -רֶׁשֲא ץֶרָאָה"לָא :אביִתְלַבל לֵאָרְׂשִי יִנְּב בל"תֶא ואינו ץֶרָאָה-תֶא
 :רמאל עבְׁשַו אּוהַה םיַּב הָוהְי ףַא-רחיננפ :הוהְי םֶהָל ןתְנ
 תַא הֶלעַמְו הָנָש םיִרָשַע ןֵּבִמ םִיֹרְצַּמַמ םיִלֹעָה םיִׁשְנֲאָה ּואָרְי"ֲא יי
 :ירחא אְלְמראל יּכ בקעילו קַחְצִיְ םֵהְרְבֲאְל יתְעַּבְׁשִנ רֶׁשֲא הָמְדאַה
 :הָוהְי יִרֲחַא ּואְלִמ יִכ ןיִגְְּב עַׁשֹוהיִו יֹזנָקַה הפ ל לב
 םת-דע הגש םיִעְּבְרַ רַּבְדַמּב םַעְנִיו לֵאָרְִׂיִּב הָוהְי ףַאדרחיַו 3
 םֶכיִתְבַא תַחִּת םֶּתְמק הָּנַהְוִצ :הָוהְי יִניֵעְּב עֶרָה הָשַעַה רה"
 :לֶאְרָשְילֶא הָוהְי-ףַא ןורח לע דוע יתוָּפְסְל םיִאָטַח םיִׁשָנֲא תוָּבְרת

 םֶעָהלְְל םָתְַׁשְו בד ומיִגהְל דוע ףְְֶוויֲחאמ ןְבׁשְת יי
 הָּפ ּונָנְקִמְל הָנְבִנ ןאצ תֶרְדִּג ּורָמאיַו ֹוְלֲא יֵׁשְנַוé ם  :הזַה
 רֶׁשֲא דע לֵאָרְׂשִ יִנְּ נפל םיִשֶח ץלֲחנ ּונְחַנַאול :ּונּפַטְל םיִרֲעְ
 יבשי יִנָּפִמ רֵצְבַּמַה יִרָעְּב ונפט בֵׁשְיְו םָמֹוקַמ-לָא םנאיִבֲהדםִא
 :ותְלחנ שיא לֶאְרשי ינָּב לֵחנְתַה דע ונוַתְבלֶא בּושנ אלו :ץֶראָה
 ףניִלָא לנתלחנ הָאב יִּכ הָאְלָהְו ןְְּיִל רֶבַעִמ םֵּתִא סַחְנ אָל יב
 -תֶאי שעת הַׁשֹמ םָתיֵלֲא רָמאופ פ :הָחָרְזִמ ןֶדַה רָבעַמ
 -לָּכ םֶכָל רַבָעְוי :הָמָחְלִמַל הָוהְי יִגָּפל צְלֲחַּת-םַא הזה יֹרָבְּרַה

 הְָּבְכנְו=י :ויָנפמ וָבוא-תֶא ושירה דע הָוהְיגְפל ןְּריה"תֶא ל

 2 5 5 65 invers (id 6 25.29.31, 5 6. 25. 29. 31. 33) | 3° lc 26 הָמְבש
 ₪ 38 || 1 ןעמ 'ב = ןועמ לעב ₪ 38 6 ןעוב, 6% םסושע) | 4 * 6. ןַתָני |
 * 6 יִנְּב | 5 698 לאו | 7 א ןואּונת, 09 ןּואיִנִת 6 ּואיִנת) | זז 68
 עֵּבְׁשִנ | :2 (50)6 ריִזָנַהל | 14 * 1 תַפְסְלִל 6 ףיִמּוהְל) | * ₪ דלע |
 r5 5 דעיִנָחְל cf13 | 16 28MSS Edd x 1'J— | 17 1 c 9 שמח |
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 6 רבדמב 41—32,23

 לֶאָרְשִיִמּו הָוהְיֿמ םיְקְנ םֶתייֵהְו ּובֵׁשִּת רֶחֵאְו הָוהְי פל ץֶרָאָה
 ןּכ ןוׂשעֶת אָלְיִאְוי :הָוהְי פל הָנִחַאל םָכָל תאוה ץֶרָאָה הָתְיֲחְו
 דּוְנֶּב+ :םֶכְתֶא אָצְמַּת רֶׁשֲא 'םֶכְתאַטִח ּועְדּו 'הוהיִל םָתאָטֲח יהָּגִה
 :ּושַעת םֶכיִּפִמ אֵציַהְו םָכֲאנֹצְל תרַדנּו םבְפַמְל םיִרָע םכְל
 רֶׁשֲאַּכ ושעי יִדְבַע רמאל הָשמדלֶא ןבּואר יִנְבּו לָנדיִנְּב רָמַאָיַו5
 ירָעְּב 'םָשדּויְהְי ּונּתְמֲהְּבלָכְו יּונְנָקַמ 'ּוניִשְנ נפט :הוצְמ ינדא
 רֶׁשֲאַּכ הָמָחְלִמל הָוהְי יִנָפְל אָבְצ ץּולָחדלָּכ ורְבַעַי ְּךיֶנָבֲעז ּדָעְלַּגַה
 עָשוהי תֶאְו ןהַּה רֶזָעְלא תַא הָשמ םֶהָל וציר :רבד יִנדַא
 םֶהְלַ הָשמ רָמאנ>פ :לֶאְרְשי נבל תֹוּטַּמַה תובא יׁשאָרדתֶאְו ונדב
 הָמָחְלַמל ץוָלֲח"לְכי ןריַהתֶא םֶכְּתַא ו ןבּוארדינבו דָג"יִנְב ורְבַעְיְדִא
 דַעְלִַּה ץֶרָאדתֶא םָהְל םִּתַתְנּו םֶכיִנְפל ץֶרֲאָה הֶשְּבְכִנְו הָוהי נפל
 ץֶרֲאּב םֶכְכְתְב ּוזֲחאָנְו םֶכְּתֲא םיִצּולֲח וָרְבעַי אָל"םֲאְ :הָנִחַא
 -לֶא הָוהְי רֵּבְּ רֶׁשֲא תֶא רָמאל ןֶבּואְר יִנָבּו דָגְדיְִב ונעוּז :ןַעְנּכ
 ןענְּכ ץֶרא הָוהְ נפל םיצּולח רבענ ּונָחְנ :הׂשע ןַּכ ְךיִדָבע
 דגייִגְבְל הָׁשֹמומָהְל ןתינ :ןּריל רבעמ ונתלחג תּזְחַא יּונָּתֲאְו
 למ ןחיס תָכלְמַמ"תֶא יףַסּוידוְב הֶׁשנְמוטֵבְׁשויִצֲחלְו" ןְבּואְר יִנָבלְ
 יִרְע תלָבְגַּב יְהיִרֲעְל ץֶרָאָה ןׁשְּבַה ךלמ נֹוע תֶכֹלֵמַמ"תֶאְ יִרֹמֲאָה

 :רערע תֶאְו תָרָפֲע"תֶאְו ןֵביִדתֶא דנייֵנְב ּונְבנ* :ביִכָס ץֶרָאָה
 תִיּבתֶאְו הָרְמִנ תיבתֶאְו :הָהְְּנְיְו רֶזעְתֶאְו 'ןָפוׁש "תֶרָמַעְתֶאְו5
 "תֶאְו ןוְּבָשָחִתֶא ּונְּב ןבּואר יִנְבּוז :ןאצ תָרְְְו רַצְבִמ יִרָע ןֶרָה
 'םש תֶּבסּומ" ןיֶעְמ לעבזתֶאְו יובְנתֶאְו5 :םִיָתְיְרִק תֶאְו אָכָעְלָ
 :ּונָּב רֶׁשא םיִרָעַה תומש-תֶא 'תֹמַׁשב ּואְרְקיו הָמְבְׂשדתֶאְו
 ייֵרֹמֲאָהזתא שרו הרָּכְלו הרעל הָׁשֹנְמִּב ריִכָמ ייַנּב לי 39

 הָּב בֵָׁו הָׁשֹנמְְּב ריִכְמל רָעְלַנה-תֶא השמ תי :ּהָּבירׁשא
 תַח ןָהְתֶא אָרְקִיו םֶהיִתְוחתֶא דָפְליַו ףלָה הָׁשֹנְמְּב ריִאְויי
 22 6 "ו ינפל?|23 * >65 (56פ 'ַחְו) | ל 6 "י יִנָפְל?ל cf( 22) | * 8 םֶכיַתאטַח |
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32,42—33,30 = NUMERI 237 

 'חבנ יהל אָרקִינ ָהיֶתֹנְּב"תֶאְו "תָנְקתֶא דָּכְליַ ְךלָה יחַבְנְו :ריִאְי
 ּפ :ֹומׁשְּב

 םֶתֹאָבַצְל םִיַרְצִמ ץֶרֲאַמ ּוְפְצִי רשא לערוב יעְסַמ הֶלֲאי 33
 יִפ-לע יםָהיִעָסַמְל םָהיֵאָצומ"תֶא הָשמ בֹּתְכיו* :ןְרַהָאָו הַׁשֹמידִיְּב
 ןושארַה שֶדָחְּ ססְמַעַרמ ּועְסיו :"ם היִאצומְל םָהיִעְסַמ" הָלֲאְו הָוהְי

 לֶאְרָשּודיְב ו תַֿפַה תֶרֲחָממ ןושארה שרל םוָי רֶׁשָע המח
 הָּכִה רֶׁשֲאי תֵא םיִָּבְקְמ םִוָרְצִמּו :םִָרְצִמ"לְּכ יִניִעְל הָמָר דָיּב
 -ינב ּועָסִיַוי :םיִטָפְׁש הָוהְי הָשָע םָהיִהְלאְבּו ירוָכָּבְילְּכ םֶהָּב הָוהְי
 רֶׁשֲא םֶתֲאְב ּונֲחיַו תָכָפִמ עֶס :תֶכְסְּב ּונֲחַיַו םָסְמעַרַמ לָארׂשִ
 ינּפ-לע רשאי יתריִחַה יד לע לבשו "םַתאַמ ּועְסיִו :רָּבְדִמַה הָצְקַּב
 -ָדֹותְב ּורְבַעַיַו תֹריִחַה "יִנָּפִמ ּועְסִיול :+לדְנמ ינפל* ּונחינ ןֹופצ לַעַּב
 :הָרָמַּב ּונחִיַו 'םֶּתַא רָּבְְמְּב םיִמָי תָשְלִש ְּךֶרָּד וכללו הָרָּבְרַּמַה םִיַה
 םימ תניע הרשע םיִּתְׁש .םליִאֿב הָמְליִא ואביו הָרָממ עֶס

 :ףּוס"מיחלע נחי םליאמ עֶס :םׁשנֲחו םיִרָמְּת םיְִבְׁשו
 ּונֲחיו ןיִסרַּבְדַמִמ ּוָעְסִיַו :ןיִח-רֵּבְדִמִּב ּונֲחַיַו ףּוס-םִיַמ ּועְסיִויי
 לנחיו ׁשולֶאַמ ּועְסיִר+ :ׁשוְלֲאְּב ּונֲחיַו הָקפְּרִמ ּועְסיויג :הָקָדְּב
 ּונֲחַו םִדיִּפְרַמ ּועְסיַויפ :תיִּתְשל םעֶל םיִמ םש הָיָהאלְו םֶדיִפְרּב

 ּועָסיו ל :הָואְּתַה תֶרָבְקְּ ונחיו יניס רֵּבְדַמִמ מיו ;יִניִס רָּבְדמְּב
ATT! Atו  

 :הָמְתְרֶּב ּונֲחַיַו תרצחמ עֶס :תֶרָצַּב ּונחיו הָואְּתַה תָרְבְקִמ

 ונחיו ץֶרַּפ ןִמרמ ּועְסַּו> יש ןֵּמְרְּב וחיו הָמְתְרַמ ּועְסיַופ

 ּונחיו הפרַמ ּועסיו* :הָּסֹרְּב ּונחיו הנבל עֶס :הֶגֿבלְּב
 רַפׁש-רהַמ ּועְמיו=4 :רַפְׁשרַהְּב ונחיו הָתְלַהְקִמ עֶס :הָתְלַהְקּב

TA’ו  

 תַלָהְקִמִמ עֶס תלה ונחיו ּהָדְרְחַמ ועסיו5 :הָדְרֲחַּב ונחיו
 ּונחיו חַרָּתִמ ּועָסיִו :חרֶתַּב ּונֲחיו תַחָּתִמ ּועְסיַנ :תַחְתַּב ּונֲחַַו

 וכח הָנמָשמְמ ועְסיויי:הָנמֶשַמְּב וכי הקְתמִמ וס :הָקתַמְּב
 42 * 6 אט cf) 6 16 8,11( | ל 65 ,Kaae 8 תיק |> 6 ןַהָל 6 | 6
 Nagwe || Cp 33, 2 * 68 'מ1 | ל 8? מל ומ ut 23 || 4 קז רֶׁשֲא רֹוכְּבילָּכ
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 ןקעי יִנָּבִמ עֶס :ןקעי יִנְבְּב ּונֲחיו תֹוָרָסִּמִמ ּועְסיַוי :תוְרְסְמְּב

 ועסיו :הָתָבְטיּב וניו דנה רחמ ּועְסיִוי ודגְדְנַה רחב ונחיו

 :רָבָנ ןֹעְּב ונח הָגרֿבעַמ ּעְסִנפ :הָנֿבעְּב ּונֲחַו הָתָבְטְימ
 ׁשֶדָקִמ ּועְסיַול :ׁשֵדָק אוק ךֶצירַּבְדִמִב ּוָנֲחיַו רָבָג ןָיִצָעִמ ּועָסיו6
 רֶהלֲאי ןפה ןֹוֲהֲא לעיו :םּודֲא ץֶרֶא הָצְקַּב רָּהֶה רַהְּב ּונחיו
 לֲארְׂשי-ונּב תאָצְל םיִעְּבְרַאָה תַנְׁשִּב םש תֶמַַּו הָיהְי יִּפדלע ירֲהָה
 לשר ןֹרהאְו :שדחל דָתֶאּב יׁשיִמֲחַה שֶדְתַּב םִיַרצַמ ץֶרֶאַמ

 ינָעְְבַה עמָשַינ< ס = ּורָהָה רֵלְּב ֹותֹמְּב הָנָש תֶאְמּו םיִרׂשְֲו
 ועְסיו+* :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יאָבְּב ןעָנָּכ ץְרָאְּב 'בֶנָגִּב בשידאּוהו "דרע ְּךֶלֶמ
 עֶס :ןְנּוֿפְּב ּונחיַו הָנֹמְלצִמ ּעְסּיַוצ :הָנֹמְלַצַּב ּונחיו רֶהָה רֶהַמ
 לבב יםיִרְבעֶה יֵעְּב ּונֲחַיַו תבאַמ ועְסיִו< :תֶבאְּב ּונִַיַו ןֶנּופמ
 ונחיו דג ןְביִּדִמ סי דג ןביִדְּב ּונֲחיו םייעמ ּועְסיַופ :בָאֹומ
 םיִרְבעֶה יִרָּמְּב ּוָנֲחַיַו הָמיֲלְבּד ןמלעמ ּעְסיַניז :הָמְיֲתָלְבַּד ןֹמְלעּב

 תי לע בָאֹומ תֶכְרְעְּב וניו םירבֲעָה יֵרָהִמ ּוָעְסיַנּ :וְבָנ נפל
 תֶבְרעְּב 'םיטשַה לבא דַע 'תמשיה יתיבִמ ןדְריהלע ּוָנֲחִַּפ ְחַר
 סם  :בָאומ

 :רמאַל ֹוָחַרי ןקרוילע בָאֹומ תָבְרְעְּב הָשמדלֶא הֶוהְו רבי
 ןהְרִהתֶא םיִרְבְע םּתִא כ םהלא ַּתְרַמָאְו לֵאָרְׂשִי ינְּבלָא בדי
 םֶתְדַּבֲאְו םֶכיֵנְּפִמ ץֶרָאָה יֵבְׁשיהלְּ"תֶא םָּתְׁשִרוהְופ> :ןעֶנְּכ ץֶרָאדלֶא
 םֶתֹומּבלְּכ תַאְו ּודַּבאַּת םֶתֹכַסִמ ימְלצלַּכ תֶאְו םֶתיִּכְׂשַמלְּב תֶא
 -תֶא יִּתְתְנ םכל יּכ הָּבםִּתְבׁשיִו ץֶרָאָהתֶא םֶּתָשרוהְו :ּודיִמְׁשַּ
 יםָיַתְחַּפְשִמְל לונְּב ץֶרֲאָה"תַא םָּתְלַחְבַתַהְוי : :ּהתֹא תֶׁשְרְל ץֶראָה
 אָצֹו-רְׁשַא לֶא ותְלֲחַנ-תֶא 'טיִעֶמּת עמל ותָלֲחניתֶא ָּבְרִת ברל

 אלםָא5ְ :ּולָחְנְתת םֶכיִתְבִא תֹוָשמַל הָיִהְ ול לרמה 'הָמש ל
 םיִּכָשְל םֶהַמ ּוריָתֹוּת רֶׁשֲא הָיָהְו םָכינְִּמ ץֶרָאָה יִבָשְודתֶא ושירות

 3rs 6 Bovikav (—voia) | 328 x6 'ִּגַה רַה ₪ הדגדגה) | 348 3 'ְכע (
 'בע?) | 36 5 ? 6 6 ןְראַּפירַּבְדָמְּב וניו ןְצירַּבְדְּמִמ ּועְסִיַו ץe! 1 ןצ רבדממ קצ
 שדקמ 37 | 38 = >6. 8 pסst הוהי | ? 3 primo | 40 * 6 21,ז || ל >6 |
 61 ? 6 6 ּואָב יִּכ | 428 263 ןניִּפ | 445 6 év (x) For (Y?), 67 Fea (8 ןיע,

sig | 49 6478 5  | (ז 32,38u)יילע?) | * 6 רֶבעָּב | 468 5 ןֹועָמ לעְּב  £ 
W )65 Beige,13,20( | © אג6  cf S Josןיִבְמ | ל 5 ןמ-- 66 5 ]ספ 123,  

4MSS au6 | 53 6 'אָה יבשי (6% ך-לָּכ | 54 * 6 םֶה-- | ל AFL _arreru) 
 הָּבְרַת | < 63 plur | % > Dש (6* המש), >8 || >6.
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 םַּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה-לע םֶכְתֶא ּורְרָצְו םֶכיִּדַצְּב םֶניִנְצַלְו םֶביִניִעְּב
 פ  :םָכל הֵׂשֲעֲא םָהֵל תושעל יִתיִמּד רשאכ היָהְוé :ּהָּ םיִבָׁשי

 תְרמֲאְו לֵָרְׂשִ גבת ו :רמאל הָׁשמ"לֶא הָוהְי רבי 4
 לֵפַּת 'רֵׁשֲא ץֶרָאָהֹי תאז ןעֶגּכ 'ץֶרָאְהְדלֶא םיִאָּב םָּתַאְיִּכ םֶהְלַ
 ןָצ"רַּבְרִמִמ יבָגְנְתֶאְּפ םֶכָל הָיָה ָהיִתלְבְנִל ןעֶנָּכ ץֶרֶא הָלֲחֹנְּב כָל
 בָסָנְוּ :הָמְדְק .חַלָמַה"םי הָצְקַמ יבננ לבג םֶכָל הָנָהְו םָרָא ירידלע
 יתאָצּות יהָיָהְו יהָנִצ רֵבֲעְו םִיִּבַרקע הלעמל יבָנַּנִמ לּובְגַה םכל
 לבנה בָסְנְו :הָנֹמְצע רבַע :רדָא"'רַצַ אציו ענרּב שדקל בְנְּגַמ
 יהיָהְו "םי לבג : :הָמיַה ויתֹאְצות ּויָהְו םִָרְצמ יהְלֲחַנ "ןומצעמ
 םכְל הָיָהְיהְזְוז :םִי לבג כל הָיָהְיהֶז לוב לּודגַה םיה םֶכָל
 רֶהָה ירָהְמ :רָהָה ירה םָכְל וָאָתִּת לּנַה םּיַהְְִמ ןופְצ לּובנ
 יה לבנה אַציְופ :יהָדָדַצ לָבָּגַה 'תָאצּות ּיָהְו תָמֲח אָבְל ּואָתִּת
 יםַתיּואְתַהְוי :'ןופְצ לבג םֶכָל הָיִהִי-הָז *ןָניִע רצֲח ויָתֹאִצֹוִת ּויָהְו
 יטַפְׁשִמ לבָנַה דביי : יהֲמַפְׁש ןניע רצחמ הָמְדְק ילובגל בכל
 :הָמְדְק תֶרָנַּכְי ףַתְּבלע יהָחָמּו לָבְּנַה דֶרֶיְו ןִיָעָל םֶדָקמ יהלבְרְה
 םֶכָל היהִּת תאז חַלָּמַה םִי ויָתאַצות ּויָהְו הָנְְּרּיַה ב ךָרְיְוי>
 רמאל לֶאְרְשי יֵנְּבדתֶא הָשמ וצי :ביִבְס ָהיֶתְלְבְנל ץֶרֶאָה
 תתָל הָוהְי הָּנְצ ֵׁשֲא לרמְּב ּהָתֹא לֲחנְתּת רֶׁשֲא ץֶרֲאָה תאז

 תיל נבואה גב הפ וקל יִיי :הָפמה יִעַחְו תופמה תַעַָתְל
 חקל הָשנִמ הָטַמ יִצֲחַו םֶתבַא תיִבְל יִדְּנַהְדיִנַב הטמו 'םֶתבַא
 ןדריְל רָבַעַמ םַתְלַחְנ וחקל הָטִמַה יִצֲחו תוטמַח ינש :םַתְלַחנ
 :רָמאָל הָׁשֹמ- לא הָוהְי רָבדִנפ  פ | :הָחָרְזמ הָמְדְק וחי

 ןה רזעְלֶא ץֶרָאָה-תֶא םָכל ילַחְנלְ"רָשַא םיִשָנִאָה תמש הָלֲא
 -תֶא לֶקָנל ּוָחְקִת הָטמִמ דָחֶא איִשְנ דָחֶא איׂשָנְו :ןּנְְּב עָשּוהיו
 Cp 34, 2° Seb ₪ א; dl 9| ל >6 | 3 * ₪(6) הָבְנָב | * 8 -םי 10 115||
 4 * קזקs דָנֶנִמ | * 6 e(v)ak; prps(5) ןצח | < א = nיָהְו, ַס ּויָהְו 0 5. 9. 12) |

b2]|4 | * א  (cf 6 va); cfף *  הנומ--  | Apad15,3 ןורצָח | < 6  Jos4  
 5 46 םיַה Jos המי | 6 * ₪ הָּמָי (6( המדק 10) | ? 6 הָיָהִי | < 6 לבג

 | וָתאָצּות ) SAF, 41 ?| 8 * 6 ₪ 7 |? 6הָנּופַצ | * 6 רָהזֲהְו 6 * 7 |? 41
° 6 Zokadak (6F Zaddak) | 9 5 GF | ל 6 = Adepawav? a A 

IMSS) | > 6 ;[רה] הלב 141 | 3% = 6597 | 15 6 amd vérov | 17 | ּולָחַנ 
(cf 29) || 18 1 6 63 bנ? (cf 29). 
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 :הָּגְפְיְְּ בַלְּכ הָדּוהְי הָטַמְל םיִׁשְנאָה תומָש הָלָאְויפ ץְרָאָה
 דָדיִלֶא ןַמָיְנְב הָטַמְלְיי :דּוָהיִמַעְְְּ ילָאּומְש ןועמש נב יהַטַמְלוס

 ףסוי גלי :ילניְּב קב אנ ריב 'הממלו= לסר
 םיִרְפֶאדיִנְב הטמְלּו+ :ידְפֲאְןָּב לֶאיִנַח איִשָנ הַׁשֵנְמיַגְב הָטַמְל
 -ןֶּב ןפְציִלֲא איש ןלּובְזיִנְב הָטַמְל5 :ןָטפָשְְְּב לֶאּומק איִשְנ
 הָטַמְלּגד :ףֶּזַעְְּב 'לֶאיִטְלּפ איִשַנ ירָכשָשְידיִנְב הטמְלּו :יָּדָנְרּפ

 איש ילְתפניינְב הפמלו= :יִמלָשְְּב דוהיִחַא איֵשָנ רשאי
 לֶָרְׂשִײינְב"תֶא לֵחנְל הָוהְי הָנצ רֶׁשֲא הָלַא=י :דּוהיִמְַַּב 'לָאְַָּ
 5 ןעָנכ ץֶרֶאְּב

 :רמאל ּוחְרִי ןהרידלע בָאומ תֶברעְּב השמדלֶא הָוהְי רבני 5
 תֶבָשל םיָרְע םֶתְּזִחַא תלחגמ םיולל ונתנו לָאְרְשי יֵנְּב"תֶא וצ?
 תַבְׁשְל םֵהְל םיִרְעָה ּויָהְו :םיולל ּונְּתִּת םֶהיִתְביִבְס םיִרעְל שֶרְנִמּ
 םיִרָעַה ישנו :יטָתיַ לכלול יםָׁשכְרלְו םָּתְמַהְב ויהי םָהיִשְרִגִמּ
 יםֲתּדַמּופ :ביִבְס הָמַא לא יהָצּוחְו ריִעָה ריקמ םיולל ּנָּתִּת רֶׁשֲא
 םִיַפְלַא 'ֿבנְנ-תַאָּפתֶאְ הַָמַאַּב םיפלא הָמדְקזתאּפ"תֶא ריעל ץּוָחַמ
 הָמַאְּב םִיְַלַא 'ןיִּפַצ תֵאַּפ תֶאְו הָמאַּב םִיַפְלַא \'םיתַאָּפדתֶאְ הָּמַאּב
 ירשא םיִרָעָה תֶאְופ :םיִרֲעָה ישְרְנמ יָתְל הָיְהִי הז ְּךְוַּתַּב ריִעָהְו
 ַחַצרַה הַמְׁש סל נתת 'רָשא טלְִמַה ירע-שש 'תֶא םיִולל ּונְּתִת
 םיולל : נתת רש םיִרעַהלּכז :ריִע םִיַּתְׁשּו םיעְּברַא נתת םהילעו
 נתת רָשַא םירֲעָהו :ןָהיֵׁשְרְנִמתֶאְו ןָהְתֶא רי הָנֹמְׁשּו םיִעָּבְרא
 שיא ּוטיִעֲמַּת טעֶמַה תֶאַמּו ּובְרּת רָה תֶאַמ לֶאְרשידיִנּב תֹּוַחַאַמ
 הָוהְי רֵּבַדִופ פ :םיולל וירעמ 'ןתִי ּלֲחְנִי רֶׁשֲא ותלחנ יִפָּ

 םּתִא יכ םָהלֲא ָתְרמָאְו לֵארְׂשִי יבא רגלי :רֶמאָל השמדלֶא
 טָכְקִמ יִרָע םיִרָע םֶכָל םָתיִרָקַהְויי :ןעֶנְּכ הָצְרֲא ןָּריַה-תֶא םיִרְבְע
 םֶכָל ּויָהְויי :הָגָנְׁשִּב שָפְנהְּכִמ חצר הָּמְׁש סֶגְו םֶכָל הָנֵנְְּת
 הָרֲעָה יִנְפְל ֹוָדְמֲע-רַע ַחַצֹרָה 'תּומָי אָלְו ילֶאְגִמ טֶלְקִמְל םיִרָעָה

20 * ca 101155 24648 ִמָל' id 2255 | ל <31155 605 (id 6 22. 25. 28, 3 
  <93 (id 8ל |  | 22 * cf 20שגוף | 21 8 דָּדְלֶא 0 6 5 | )28--23 9 ,21-28
23-28, 0 23-25. 275( | * GBox?ip || 23 * א(3) לֵאָנַח | * 657 Ougid | 24—28 cf 
20 || 25 5 4 Senach | 26 * cf Gn 3018 | ° 3 לֵאָמּפל | 5 6% ozo, 3 רוזע | 
28 * Var® Tp | Cp 35, 1 ₪ לֶא" | 3 * <6 | 366? | 4 * =. mT | * 6 
2000 || 5 * 63 sing | > ua הָּבִג, הָמַי הנ | 5 565 46MSS Edd 17 

 | םיולל)  | 6 * <6 | * 41 ₪ | > 41 / 4 6 | 7 dl 6 65 (vel 7b trsp postםכל
8 * 9 sing | ל 6 plur | 12 * ins ₪6 6 68 DN | * xx nD, cf 17. 
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 ו תֶא+ :םֶכָל הָנֵיְהִּת טֶלְקִמ יִרָע-שַׁש ּונָּתַּת רֶׁשֲא םיִרָעָהְו יי :טַּפְׁשַמַל
 ץֶרָאְּב ּונְּתּת םיִרָעֶה שָלָש תֵאְו ןצריל רָבעַמ ּונְּתִּת םיִלֲעָה שלש
 םָכֹותְּב בות רגלו לֵאָרׂשִ ינבלי5 :הָניֵהְּת טָלְקִמ יִרָע ןעְבּב
 ׁשֵפָנ"הַּכַמ- ל הָמְׁש .סּונל טְלקמל הָלֵאָה םיִרָעָהשש הָנְיְהְּת
 תמוי תֹוָמ אּוְה חצר תַמָּיו ּוהָּכִה וֵלָזְרַ יֵלְכְּב-םַאְ :הָננְׁשִּב

> 

 תֹוִמ אּוה חצר תמו ּוהַּבַה ב תּומיײרְׁשַא לִי ןְבֲאּב םִאְוע :ַתֵצֹרָה

 חצר תמו והכה ָּּב תּומָידרשא נץ יִלְכּב דאי* ּחערַה תמי
 ַחָצרַה-תֶא תיָמָי אּוָה םֶּנַה לַאגפ | ַּחַצרֶה תמו תומ אּוה

 יול ףילָשַהה'וֶא יונֲּרִהִי הָאְנשְּבְםַאְוי :ּנֲהַמְי אּוה וָבדועְנַפְּב
 יהָּכִמַה תמוידתומ תמינ ודְיְב ּוהָּכַה הָביִאְב ואי :תֹמיו הֶיִדָצִּב
 -םָאְו :וב"ועֶגפְּב תֵצֹרָה"תֶא תיִמְי םֶַּה לָאּג לאּוה חצר
 וא3ַ :הָיִרְצ אָלְּב לכל ויל שהה וּפְדַה הָביִא-אָלְּב עַתַפְּב
 -אל אֹוהְו תֶמָיַו ויל לפיו תואר אָלּב ּהָּב תּומָירָשַא ןָבָאדלָכְב
 לָאנ ןיִבּו הָּכַמַה ןיִּב הָלֵעָה וטְפָשְו :ֹותְעָר ׁשּקבְמ אָלְו ול בוא
 לא לימ חַצֹרֲה-תֶא הָלַעַה ליֵצָהו> :הָלֲאָה םיִמַּפְׁשִמַה לע םֶּתַה
 הב בֵׁשְְ מש סנְ"רָשא ומלְקִמ ריע-לֶא הָלַעָה ותא ּוביִשַהְ םֶּרַה
 אָצִי אָצידםָאְר :ׁשרקַה ןָמָשְּב ותא הַשֶמְרָשַא לגַה ןַהֹּכַה תומ"דע
 לֶאְג י ותא אַצַמּו7 :הַּמַׁש סּונְי רֶׁשֲא יוטלקמ ריִעי לּובָנ-תֶא חצה
 ל ןיִא ַצרָה-תֶא םֶּרַה לא חַבְרו וטְלקמ ריִע לבל ץּוחַמ םֶּרַה
 ןַהֹּכַה תומ יֵרֲחַאְו לרְּגַה ןָתֹכַ תֹומרֲע בֵׁשְי ֹוטְלְקִמ ריִעְב יּכ8 :םּד
 טּפְׁשִמ תקל םכל הֶלֶא ּויָהְוי :וְתְּזְחַא ץֶרֶאלֶא חצה בושי לג
 חַצְרֹי םיִדֲע יפל שָפָנ -הָכֹמ"לָכּ :םֶכיֵתְבְׁשֹומ לכ םֶכיִתְרדל
 מ וחְקַתאְלְוי :תּומְל שָפְנְב הנעידאל דָתֶא דעו תֵצֹרְהתֶא
 רֶפַכ ּוחְקַתאְלְו* :תֶמּוי תמי תומל עֶׁשְר אוָה"רְׁשַא תצר שָפְגל
 -אֹלְו :ףןֵהֹּכַה תומ"דע ץֶרְָּב תָבְשְל יבּושְל וְלָקִמ ריִעדלָא יסונל
 ץֶרָאָה-תֶא ףיִנֲחַי אּוה םֶּדַה יִּכ ּהָּב יםֶּתַא רש ץֶרָאָהדתֶא ּופיִנֲחַת
 אָלְו4 :וְכָּפָש םֶרָּב םָאדיִּכ הבידְַׁש רֶׁשֲא .םּרל רֿפְכִאָל ץרַאלו

 13 6 םיִרָעָה 66( 6?) | 14 >6; 145 a4? || 18 1 6 pauc MSS .93(6) םָאו |
(ut 22) |19 -* >3 | 20 * 3 ּוהָּבָה (ט6 1655), 8 22 || ל 6 'ָהְו | * 6 + יִלְּבלָּכ  

 כז * >3 | * 6+ ַחֵצֹרָה תמוי"תומ 61 3) | 22 c 20 |23 6 לפי || 26 = 6
 ריִעָה | 28 6* 'ַא | 29 3 םֶלּוע | 30 6'ת || 32 * rps םָּנַל || ל קז "ל

 14 | < IMS .u6(?)3 +b ut 28 (12) | 33 ins? 6 4MSS 603 Dיִבָׁשי <
ut 34. 
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 ּתָבּותְּב ןכש יֶנֲא רֶׁשֲא ָּּב םיִבָשְי םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה"תֶא יאָמַטְת
 פ  :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב ְךֹותְּב ןכׂש הָוהְי יִנֲא יִּב

 ךָּב ריִכָמְֶָּב רעֶלְנגְּב יתַחַפְשַמְל תובָאָה* יִשאְר ּוברקיו+ 6
 םיִאְׂשִּנַה יִנָפְלְ יהָׁשמ ינפל ּורבדיו ףסוי יִנְּב יתְחָּפָשָמִמ הֶשַנִמ
 -תֶא תֶתְל הָוהְי הָוצ יִנֹדֲא-תֶא ּורָמאיו :לֶאְרְש ינבל יתֹובֲא יׁשאָר
 -תֶא תֶתָל יהוהיב הָּוִצי יִנדאו לארי ינָבְל לֶרונְּב הָלֲחנִּב ץֶרֲאָה
 -יִנְב יימבש יִנָּבִמ .דֶחֶאְל יָה :ויָתֹנְבל ּוניִחֲא יּדֲחַפְלִ תלחנ
 תלחנ לע יףסונו ינימבַא תלחנמ \תְלחנ הַעְרָנַנְו םיִׁשנל לָארׂשי
 ביה הָיִהְיםַאְו+ :ַעַרָנִ ּונָתְלַחְ לֶרֹּגַמּו םֵהְל | הָניֵהְּת רֶׁשֲא "הַטַמַה
 םֶהָל הָניָהְּת רֶׁשֲא הָטַמַה תלחנ לע ןמלחנ הָפְסוְנְו לֶאְרְשי ינְבָל

 יִנָּבתֶא ּהָשמ וצי  :ןָתלֲחג עֶר ניבא הממ תלֲחַּ
 רָבְּדַה הז :םיִרְבְּד ףסוידינְב הטמ ןפ רמאל הָנהְי יפדלע לֵאָרְׂשִי
 הָניִיְהְּת םֶהיֵניֵעְּב בוטל רמאל דָחפְלִצ .תּונְבל הוהְי הצירִׁשַא
 בָפתְאְלְ גייל הָניִיְהִּת יטֲהיִבֲא "הממ תחפשמל' ְךַא םיִשָנל
 'ויתבא הָטַמ תַלחְְּב שיא יִּ יהטמדלֶא הָטַמִמ לארי יִנְבְל לח
 לָארְשי יִנָּב תוטמִמ הָלַחְנ תֶׁשֹבי ת תלכו :לֶאְרְשי יִנָּב ּוקְּבְד
 לאְרְשי ינָב שריל ןעמְל הֵׁשֲאְל הָיִהַּת ָהיִבָא הָטמ תַחַּפְׁשִּמִמ דָחָאָל
 ׁשיִאיִּכ רֶחַא הטמְל הָטמִמ הָלֲחנ בָסִת"אְלְופ :ויָתֹבֲא תלחנ ׁשיִא
 -תֶא הֹוהְי הוצ רֶשאַּכפ :לֵאְָרְׂשִי יֵנְּב תוטמ קב ּותְלֲחנְּב
 הָלְגֲחְו "הַצְרְת הָלֲחַמ הָניִיֲהְּתַוִיי :רָחְפְלְ תינָּב ּושָע ןֶּכ השמ
 יונ יתָחָפְשִמִמי :יםיִׁשנְל ןֵהיִדְדְי ינְבל דֵחְפְלְ תֹונְּב יהַעֹנְו הָּכְלַמּו
 :ןהיבא תַחַּפְׁשִמ הטמדלע ןְתְלַחנ יִהּתַ םיׁשְנְל יָה ףסוידןֶב הֵׁשנְמ

 הָשמדדוּב הָוהְי הָנצ רֶׁשֲא םיִׁטָפְׁשַמַהְו 'תֹוֵצמַה הלא
 :וחַרְי דרי לע בָאומ תַבְרַעְב ילארשי יָנּב"לָאל

 34°lc 5 ג.5897)?0(6 ּואָמַטִּת | 6י םֶכְכּותַב | Cp 36, 1 *= 65 'ִמ |
 ל IMS 6098 sing || ° ins prb 6 8 ןַהֹּכַה רָזעְלֶא יֵנְפַלְו | 5 ֶאָה | 2 1
 "י םֶשְב הָוָצ | * cf ad 27,1; id in 6. 105 | 3 = 68 שמ | ל 8 ןָהיִבַא 4 4 |

5 as NDI) (cf 4) | 3 plur, id4 | 51ןפ | 6° 6 'ִּמַמ | * 20MSS = --ןֶה | 
 |  | 9 <6תֶלֶאֿג לֵאָנַל N ₪ 9 |? Ssing ids | 8 6ר7°34| 8> 5

 זז * |6MSS 'n || * 5 העיו ut 27,1( || 5 >S,id 12 || 12 * 115 6 sing) | ל <6|
 5 6 plur | 13 * 65 -םיִקְחַה ut Dt) 6,1) || ל-ל >6.



 .DEUTERONOMIUM םירבדה הלא

 רי רֶבֲעְב לֵאָרְׂשִלְּכילֶא הָשמ רָבּד רֶשַא םיִרָבּדה הָכֲאי 1
 :בָהָד יִדְו תֶלצחנ ןֵבְָו יפָּתיִבּו ןֵאּפְיִּב ףוס לומ הָבְרעְּב רָב
 יִהינג יַעַבְרִּב ׁשֵדְק רע ריעשדרה ךֶרָּב בלחמ םוי רֶׂשֲע דמי
 ינְּב-לָא הָׁשֹמ רָּבִּד שֶדְתל דֵחאְּב שֶדֶח רֶׂשֲעיֵתְׁשעְּב הָנָש םיִעְּבְראְּב
 ןחיס תֶא ותכה יִרְחֶא+ :םָהָלֲא ותא הָוהְי הָגצ רֶׁשֲא לכ לֵאָרְׂשִ
 בָשּוידרָשַא ןֶשְּבַה ְךֶלַמ גע תאְו ןיִּבְשָחְּב בשוי רשא ירמָאָק ּךְלִמ
 רַאָּב הָׁשֹמ ליָאוה בָאֹומ ץֶרָאַּב ןְֶריַה רֶבַעְּבִי :יִעְרְדֲאּב תֹרָתְׁשִעַּב
 רמאל בָרחְּב וניל רָבּד ּוניָהלֲא הוה :רמאל תאזַה הָרֹוּתַה-תֶא
 -לֶאְ ְרֹמֲאָה רה ואבו טל ּועְסּווונפ :הֶּזַה רֶהְּב תֶבָש םֶכְל-בר
 יִנָעַנְּכַה ץֶרֶא םִיַה ףוחְבּו בֶגּנַבּו הָלפָשַבּ רֶהָב הָבְרעְּב ויִנָבָשדלּב
 ץֶרֲאָה-תֶא םֶביִנָפִל יִּתַתָנ הֶאְר :תַרּפ רַהְנ לדה רֶהְּגַהְדדע ןונָבְלַהְ
 קַתַצִיִל םֶהְרְבַאל םֶיִתְבַאל יהוה בש רֶׁשֲא ץֶרָאָהתֶא ּושרּו ּואָּב
 תעְּב םָכלַא רֶמאָופ :םהיִרַחא םעֶרולּו םֶהָל תתְל בקעילּו
 הָּבְרה כיל הָוהְי < ָכְתֶא תֶאְש יל לכואדאל רמאל אוָהַה

 :םָכָל נו רש סת ריו .םיִמעְּפ ל כ כיל פס
 םיִשְנַא םֶכָל ּוְבָה :םֶכְביִרְו םָכֲאֹׂשַמּו םֶכְחְרָט יִּרבָל אָשָא הָביִאי
 יתא ּונעתו < :םֶכיִשאַרְּב םָמיִׂשֲאו םֶכיִטְבְׁשל םיִעָדיו םיִנֹבְנו םיִמָכֲ
 יםָכיִטְבְש ישאְרְתא חָקָאְוי :תושעל ָתְרַּבּדרָשַא ;רָבְדַהְבּוט ורמאתו
 םיֿפְלַא יִָש םכילע םיִשאְר םָתוא ןֵּתאָו םיְִריְו םיִמָכֲח םיִׁשָנֲא
 :יםֶכיִטְבְׁשל םיִרָטְׂשְ תיָשֲ יִרָשְ םישמְח יִרָשְו תואמ יִרָשְו

 םָתְמַּפְשּו םכיַחאְְיּב עַמָׁ ראל אהה תב םָכיֵטְפָׂש-תֶא הנאו
 ןְטּקּכ טֶּפָשִמַּב םיִנָּפ וריִכתִראְליז :ורָג ןיבּו ויָחֶאְִיִבּו שיאְדיּב 0

Cp r, 41 prb 6 680 יערדאבו (]05 12,4) | 8 = 6 יִתְעַבַשַנ | 15 **פ 
 dl (6 םָּכִמ) || * 6 םֶכיִטְפשְל
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 אּוה םיִהלאְל טָּפָשַמַה יִּכ ׁשיִאיִנְּפַמ ורות אָל 6 לדג

 ברחמ עי | שפת רשא 0 תֶא אוק ַה תַעְּב
 רה ךְרָּב םֶּתִיִאְר רשא אּוהַה אָרונַהְו לֹודָנַה רָּבְדִּמַהלְּכ תא לנו
 :ַעְגְרַּב ׁשֵדָק דע אנו ותא ניָהלֲא הָוהְי הָּנצ רֶׁשֲאכ .יִרמָאָה
 :ּונְל ןתנ וניהל הָוהְי-רׁשֲא ירמָאה רֶה-דע םֶתאְּב םכלא רַמֲאְו>>
 רב רֶׁשֲאַ שר הלע 1% נפל הלא הָוהְ תג הָאְרִי

 נָתא ובשיו ץרָה"תא לירח הניגפכ ישא 8 ּורָמאָּתַו
 :ןהילא אֵבְנ רֶׁשֲא םיֹרָעָה תֶאְו הָב-הלענ רֶׁשֲא ְּךֵרָּרַהתֶא רָבָּר
 דָחֶא שיא םיִשנַא רֶׂשֲע םיִנָש םָּכמ חַקֶאְו רֵבָּדַה יֵניִעְּב ביי
 :ּהָתא גר לָכָשֶא לחנ- דע ּואֹביַו הָרָּהָה ולעיו \ נפו :טֶבָשל
 ןרָמאיו רְבָד ונַתא ּובָשיַו ונילא ּודרויו ץֶרָאָה יִרָפִמ םֶדיְב וחיו

 תָאְנְֶּב ּורְמאַתַו ,גכילהאב נְגְרַתַ>ז :םֶכיֵהְלא הָוהְי יִפ"תֶא מתו

 נימה יָרֹמֲאָה יב וגתא תתל םִירצמ ץֶרָאמ ּונאיִצוְה ּונְתא הוה
 יםָרְו לוַדְנ םע רמאל ּונָבְבְל-תֶא וּסַמַה ניחא םיִלֹע ּונְחְנַאוהְנָאפ
 :םש ּוניִאְר םיִקְנַע יֵנְּב"םנְו םִיָמְׁשִּב תֶרָצְבּו תל 'םיִרֲ ּנָמִמ
 ףלהה הָכיֵהלֲא הוה :םֶהַמ ןוִאְריִת-אלְו ןּוצְרעֶת"אל םֶכְלא רמאָופ
 :םֶכיִניִעְל םִירְצַמַב םֶכְּתִא הֶׂשֲע רֶׁשֹ לכַּב םֶכָכ םָחְלִי אּוָה םֶכיִגָפל

 :הֶזה קמה כי רע םתכלְה רׁשֲא רהב דת
 םֶכיֵנפְל לה :םֶכיֵהְלֲא הָנהִיַּב םִניִמַאמ םֶכְניִא הָּנַה רָבְדַבּו
 רֶׁשֲא רב יָכָתֶאְרְל הלל שָאּב יםכַתְנַחל םוקָמ םֶכָל רּותָל רד

 םֶכיְִבּד לוקתֶא הָוהְי עמי :םָמֹוי ןנָעָבּו הָבּוכָלּת
 עַרָה רודה הָלֶאָה םיִשְנַאָּב ׁשיִא הֶאְרידסַא55 :רֹמאַל עבָשיַו ףצקיו
 ילו :םֶכיִתְבַאל תל יִתְעַפְׁשִנ רֶׁשֲא הָבּוטַה ץֶרָאָה תא "הזה

 יגלה רשא ץֶרֲאָה"תֶא תילו ֶאְרְ או הניב בל
 רמאל םֶכְלְנִּב הָוהְי ףְגַאְתַה יִּב"ִמַג יז :הָוהְי יִרְחֶא אלמ רֶׁשֲא ןעי
 הָּמָש אב אּוָה יִנָפְל דמעה ןּונְךּב עָשוהְו:* :םָׁש אָבָת"אְל הָתַאדִ
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 םָּתְרַמַא רֶׁשֲא ֿםְכְפַמְיפ לֶאָרְשִײתֶא הָנָלֲחָנִי אּו"יִּכ קֹוח ותא
 הָמָש ּואֵבְי הָּמַה עֶרָו בוט םּויַה ּוָעדַידאל רֶׁשֲא םֶכיֵנְבּו 'הָיְהי כָל
 רד הֶרָבְרִּמַה ּועסּו םֶכָל ונָּפ םָּתַאְופ ָהּׁשָריִי םֶהְו הָנָנְתִא םֶהָלְו
 ּונְמַחְלנְו הָלֲענ ּונֲחנֲא יהָוהיל ֹרנאָטָח יִלֵא ּוָרֵמאְּתַו וּונעֶּתוּז :ףּוסדםי
 ּניִהּתַ ותְמַחְלִמ יִלָּכְתֶא שיִא ּורָּנְחַתַו וניהל הוה ּונָּוצדרָשַא לָכָּ
 ול אֶל לעת אֵל םָהָל רֵמֲא ילֶא הָהְ רמו“ :הָרָהָה ה תל

ee eo [+ . 

 ימֲאָה Nr :הָרָהָה ד לעת ּדָזַתו הָוהְי יִפ-תֶא ֹורָמּתַ םתְעַמְׁש
 םיִרֹבְּדַה הָניִֵׂשעֵּת רֶׁשֲאַּכ םֶכְתֶא ּופּדרִיַ םָכְתאָרקִל ג אּוהַה רֵהְּב בֵׁשיַה
 -אְלְ הוה ינָפל ָּּבְבִּתַו ּובָשְּתַנ5 :הָמְרָח"דַע ריִעָשְּב םֶכְתֶא ּוִתְּכַיַ
 םיִּבַר םיִמָי שק ובשתי .:םכילא ןיִזַאָה אלו םֶבָלְקּב ּהָיהְי עָמש

 םָּתְבְׁשְי רָשַא םיִמָּּכ
 יִלַא הָנהְי רד רֶׁשֲאַּכ ףּוסםנ דרב רד עָפּנו ןָפגוי ל

 :רֹמאָל יִלֶא הֹוהְי רָמאּוי ס :םִיִּבַר םיִמָי ריִעְׂש-רַהתֶא בֶסָּנו

 רמאל ו םְעֶה-תֶאְוצ :הָנְתְצ םֶכָל ָנְפ הנה רַהָה"תֶא בֶס םָכָל"בר
 םֶכִמ ּואְריִו ריעׂשְּב םיִבְׁשיַה וָׂשֲעיֵגְּב םֶביֵחַא לּובָנִּב םיִרְבְע םֶּתַא
 ףךרדמ דע םִצְרַאַמ םֶכָל ןָּתָאהאְל יֵּכ םֶב ּוָרָנְתִתִלַאי :דֶאְמ םֶּתְרַמשִנְ
 םָּתַאַמ וְְּבְשּת לָבָא :ריִעָש רהתֶא יּתְתָנ וָשַעְל הָשְרִיִדיִּכ לָגְרְּ
 הוהְי יִּכז :םֶתיִתְשּו ףסַּכּב םֶּתִאְמ ּוְרְכִּת םימדםנְו םַּתְלְכַאְ ףָתַכַּב
 שש ויעשה תירוש < 4 < : 2 ה שו 3 יש US lr ןור א ₪ GN ly ומ ווי וי הוה לדָגַה רָּבְדִּמַהתֶא לתל 4 ר השעמ לב דקר ךיַהלֶא

 ויצק תליאמ הָּבְרעֶה ה ומ רש םיִבָשּיַה וָשַעְיִנְב וניחַא יתאמ
 ָצָתְְלַא ילא הוה רמו :בָאֹומ רֵּבְדַמ ְּךֶרַּד רבענו פנו " רָבּג
 יִכ הָשְרִי ֹוצְרֲאַמ ל ןַּתֶאאְל יֿכ הָמָחְלִמ םָּב רָגְתַתלַאְ בָאומתֶא
 לו םע ּהָב ּובְשי םיִנָפְל םיִמאָהיי :הָשְרִ רַעתֶא יִּתַתָנ טול-יגבל

 םיִבֲאָמַה ו םיָקָנעֶּכ םהףא ּבָשָח םיִאָפְרִיי :םיִקְנעַכ םֶרָו בֶרְ
 םּוׁשְריי ושע יִנְבּו םיִנָפָל םיִרחַה ּוְבְשָי ריִעׂשְבּוי* :םיִמַא םָהָכ ואְרְקִ
 ותָשְרִי ץֶרָאְל לֵאָרְׂשִי הָשָע רֶׁשֲֹאַּכ םָּתְחִת ּובְׁשיַו םֶהיִנְּפִמ םּודיִמְׁשיַו
 רבע דָרָז לַחְנתֶ םֶכָל ורְבַעְו ּומָק הָתַעי :םֶהָל הָוהְי ןָתְנירַׁשֲַא
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 ֹגנְרבֲערַׁשַא דע עָגְרּב ׁשֶדקִמ ּונְכלְה"רַׁשֲא םיִמָיַהְוי :דָרַז לַחְנדתֶא
 הָמָמְלְמַה יׁשְנַא רֹוַּה-לְּכ םת-דע הָנָש הָנֹמָׁשּו םיִׁשלְׁש רָרָז לַחְנ"תֶא
 םָּב הָתְיָה הָוהְי-דִי םגְנ55 :םֶהָל הָוהְי עּבְׁשִנ רֶׁשאַּכ הָנֲחַּמַה בקמ
 -לָּכ ּומַּת"רׁשַאכ יהי :םָמִּת דע הנחמה בְרָקִמ םָמָהְל

 :רמאל ילֲא הָוהְי רבני ס :םָעָה בֶרָקמ תִּמָל הָמָחְלמַה יש
 ןומע יִנָּב לּוָמ ָּתְברְקְויַפ :רֶע-תֶא בָאֹומ לּוְבָנ"תֶא םוֶיַה רבע הָּתַאי
 יִּכ הָשְרָי ל ןוָמַעְדיִנְּב ץֶרֶאְמ ַּתְאאְל יִּכ םָּב רֶגְתִּתִד לֵאְו םֶרְְּתלַא
 םיִאָפְר אֹוָהְףַא בָשֶחִּת םיִאפְר"ץֶרָא= :הָׁשְרי ָהיִּתַתְנ טולחיִנָבל
 ברו לָדְנ םַעְיי :םיִמְזְמַז םֶהָל ּוָאְרְקִי םיֹנמעָהְ .םיִנָפְ ּהָבדּובָשי

 םָּתְחַת יִבְשַיַו םָשְריִיַנ םֶהיִנּפִמ הָוהְי םֶדיִמְשַַו םיִקְנעַּכ םֶרָ
 יִרחַה"תֶא דיִמָשַה רֶׁשֹא ריִעָשְּב םיִבָשיַה וש נבל הָׂשָע רשאי
 םיִבְׁשיַה םיּוַעָהְוי :הָּזַה םויה רע םֶּתְחַת ּוְבָשיַו םֶשֶריִיַו םֶהיֵנְפִמ
 :םָּתְחַת ּובָשיו םֶריִמְשַה רתּפָּכִמ םיִאְציַה היִרתפַּ הָזעידע םיִרְצֲחַּב
 -ךלמ ןהיס-תֶא ףדיב יִּתְתָנ הֶאְר ןנרא לַחְנתֶא ּורְבַעְו ּועָּס ּומּוקי+
 םויַה5ּ :הָמָחְלַמ ּוּב רֵגְתַהְו שר לַחָה וָצְרַאדתֶאְו יִרמָאה ןיְּבָשָח
 םִָמְׁשַה-לכ תַחַּת םיֵּמעָה ָנַפ-לַע ְךְתֶאָריו ּךְְחַּפ תֶּת לָחֶא הָּזַה
 :ִּיִנָפִמ ּולָחְו ּוְנְרְו ךעמש ןּועְמְׁשִי רֶׁשֲא

 יִרָבּד ןֹּבְׁשִח ְּךֶלַמ ןֹוָחיִסלֶא תומָדְק רֵּבְמִמ םיִבֲאְלַמ חַלָשָאְר<
 ןיִמָי רּוסֶא אֶל ךְלא ךרּדְּב רהב ְךצְרַאְב הָרְּבְעֶאל :רמאל "םולָש
 יִתיִתָשְו ילְַתִ ףֶסָּבַּב םִיַמּויִּתְלַכֲאְו יִנָרְּבשִּת ףִסַּכַּב לָכָא*é :לואָמְשּו
 ריִעְשְּ םיִבְׁשיֲ וָׂשֲ ִנְּב יל-ושע רֶׁשֲאַּכפ :ילנַרְב הָּגְעֶא 2

 וב ּנָרְבעַה וש המ ןחיס הָבָא אלט מ ןתנ רגיל הָוהְי
 ףדיב וּתִּת ןַעַמְל ובָבְלתֶא ץַּמַאְו וחורתֶא ךיַהלֶא הָוהְי הָשְקַהדיִּ
 -תֶא נפל תֶּת יתלִחַה הֶאְר יִלֶא הָוהְי רָמאיַוִיי סם :הָּנַה םיַּכ
 טארק ןחיס אציו :ֹוצְרַאדתֶא תל יש לחה וצרַאתֶאְו היס

 אוהה תעְּ ןורעה לָּכתֶא רמלמני sa ins ליבת ותא

 קר :דיִרָש ונראה אל ףפהְו םיִשָנַהְו םתְמ ריִעילּכתֶא טרח
 "לע רָׁשֲא רעְרָעמ :ּונדָכְל רֶׁשֲא םיִרְעָה ללָשּו ונָל ּנזְּב הָמֵהְּבַה
 27 אט 21,22 4 6t ג ְךֶלָמַה 'ָדְּב | בז * 6 + יִרמָאָה ןוּבָשָח ךָלֶמ | ל >6|
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 הירק ּהָתיֶה אָל דֶעְלּנַה-דַעְו לַחַָּב רָשַא ריִעָהְו נא לַחְנתַפָש
ee | 

 -רֶׁשֲא ₪ רה ב קב לַחְ לכ תב ל מב ץֶֶ
 :ּוניֵהלֲא הָוהְי "הָּוצ

 אּוָה ּונְתאְרְקל ןָשְּבַהיְּלְמ גוע אציו ןׁשְּבַה ּךֵרָב לענו ןַפַּגַוי 3

 יִּכ ותא אָריִּת-לַא יִלֶא הָוהְי רָמאיִוי יִעָרְדֶא הָמָחְלִמל וָּמַעְלָכְ
 ָתיֵׂשָע רֶׁשֲאַּכ ל ְתיִׂשְֲוצְרא"תֶאְו וע לָּכתֶאְ ֹוָתא יִּתָתְנ די

 יליריאשה יתלברע ו הָכַנו er ןׁשבַה דדלמ ג גועדתֶא ג
 -אל רֶׁשֲא הירק הָתְיָה אֵל אוהַה תַעָּב ֹויָרע"לְּב"תֶא כלו :ריִרְׂ
 -לָכּ : :ןׁשְבַּב גע תָכְלְמַמ בגרא לֵבֲח"לְּכ * ריִע םישש םָּתַאַמ ונתקל

 יזרפה יִרָעמ רֶבָל חיִרְבּו םיִתְִּד הָהְבְנ הָמוח תֶרְּב םיִרָע הלא
 םרחה ןיבשָח ףךְלִמ ןֵחיִסְל וניִשָע רשאּכ םֶתֹוא םֶרחגְנ* :דאְמ הּבְרַה
 ונוּגּב םיִרָעָה לֶלֶשּו הָמָהְּבַהְלְכְז ףָּמַהְו םיִשָּנַה םתָמ רעל
 יכלמ יֵגְׁש דימ ץֶרָאָק-תֶא אוהה תָעְּב חקנני ּונָכ
 םיִנֹדיִצפ :ןֹומְרָח רַה-דַע ןֹנְרַא לַחֹּנִמ ןֶּדְריַה רָבָעְּב רֶׁשֲא יִרמָּאָה
 רשימה יִרָעולְּב5פ :ריִנְׂש ולואְרְקִי ירמָאהְו ןירש ןֹומְרֲחְ ּואְרְקי
 :ןָשְּבַּב גֹוע תַכָלְמֹמ יִרָע יִעָרְדֲאְו הָכְלְסְדִע ןְׁשְּבַהלָכְו רָעְלְנַהלְכְו

 ׁשֶרָע ושרע הגה םיִאָפְרָה רֶתימ ֵאָׁשנ ןָשְּבַה ףְלֶמ גועדקר יִּכיי
 תָֹּמַא עֶּבְראָו הָּכְרָא תומא עשַּת ןֹומע יֵנְּב תּבַרּב אוה ּהָלֲה לזר
 רערעמ אוָקַה תַעּב ּנְׁשָרְי תאּנַה ץֶרָאָה"תֶאְויי :שיִא"תַמַאְּב הָּבִחְ
 :יִדָנַלְו יִנֵבּואְרְל יִּתַתְנ ויָרָעְו רָעְלִנַהרַה יִצְחו ןֹגְרַא לַחני"לעדרשא
 הָׁשנְמַה טֶבָש יִצָחְל יִּתַתָנ גוע תַכָלְמַמ ְׁשְּבַה-לכְו דַעְלּגַה רָתיְווצ

 ךּב 'ריִאָנ + :םיִאָפר ץֶרֶא אָרִ אוהה ןְְׁבה-לְכְל בגְראָה לֵבֲח ל
 אָרְקִיַו יִתְכְעִמַהְו יִרּוׁשְּגַה לּובָנ-דֲע בגְרַא לָבָח"לְּכ"תֶא חֶקָל הֵׁשנְמ
 יִתְתְנ ריִכָמְלּו 5 :הָּנַה םויה רע ריִאָי תּוח 'ןָשּבַהדתֶא' וָמָשדלַע םָתֹא
 ְךּוּת ןנרא לחְנ"דעו ּעְלָּגַהְרִמ יִּתַתְנ יל יִנָבּואְרְלְוי6 :דָעַלנַהתֶא
 ןָּרְרִיַהְו הָבְרַעָהְו י :ןומע יִנְּב לובנ לֵחַּבַה קְּבִי דַעְו לב לֵחַּבַה
 הָנְסִּפַה תַּׁשַא תַחָּת חלָמַה םִי הָבְרעֶה םִי דַעְו תֶרַָּכִמ לבנו
 36 6 ונ(י)דיַּב | 37 *16 6 לכ | ל 46 ּונָוצ | ספ 3, 31 prb ריִאְׁשַה |
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 םָכיַהְלָא הָנהְי רמאל אוָהַה תַעְּב םֶכְתֶא וָצַאְר :הָחַרְזִמ
 םָכיֵחַא נפל ורבעת םיצּולח "הָתְשרל תאזה ץֶרֲאָה"תֶא םֶכְ כ
 -יּכ יּתְעַדָ םֶכְנָקמּ םֶכְּפַטְו םֶכיִשְנ קרפ :לוָחיִנְּבילָּכ לֶאְרְשידינב
 חינידרָשַא דע :םֶכָל יִּתַתָנ רֶׁשֲא םֶכיִרְעְב ובשי םכָל בר הָנָקִמ
 םֶכיֵהְלֲא הָוהְי רֶׁשֲא ץֶרָאָהדתֶא םַה-םג ּוׁשְרְו םֶכְּכ ֿםְכיֵחַאלוהוהְ
 :םֶכָל ִּתַתְנ רֶׁשֲא ותָשְרִיל שיא םֶּתְבְשְו ןְָריַה רָבַעְּב םֶהְ ןָתֹ
 רֶׁשֲא-לכ תֶא תארה ףיניע רמאל אוָהַה תַעָּב יִתיּוצ עּושוהי"תאְוי
 -לכל הָוהְי הָשעְיְִּכ הָלֵאָה .םיִכְלַמַה לגָשל םָכיֵהְלַא הָנהְי הָשַע

 םָכיְֵלָא הָוהְי יב םְָריִת אלי מש רבע הָתַא רֶשא תֹוכָלְמַּה
 אוָהַה תֵעְּב הָוהְילֶא ןּנִחְתֶאְ*  ס  ּוסָבָל םֶחְלַה אָה
 ךלרָג-תַא ףּבעתֶא תֹוְִרַהְל תלחה הָּתַא הֹוהָי .ינדָא< :רמאל
 ףישעמכ הָשעַידרָשא ץֶרָאָבּו םִיַמׁשִּב לֵאדיִמ רשא הָמְזֲחַה ְּךְדיתֶאְו
 = רָבַעְּב רֶׁשֲא הָבֹוּטַה ץֶרָאָה"תֶא ּהֶאְרֶאְו אֿנ"הָרּבעֶא*פ ְּךָתֹרּוְבְנַכְו
 אלו םֶכְנַעַמְ י יִּב הָוהְי רָּבַעְתיו :ןנְבְלַהְו הֶּנַה בוָטַה רָהָה ןדריה
 רבב דוע "ולא רֵַּּד ףסות-לא ךְלבר יִלֶא הָוהְי רמו לא עַמָש
 הָחָרְזִמּו הָנָמיִתְו הנָפְצְ הָמָי ךיניע אשְו הנְסַּפַה שֹאָרו הלעיז :הּזַה
 עָשוהיזתֶא וצו :הָּזַה ןדְריַהתֶא רֶבַעְת אָלדיִּכ ִיְניִעְב הָאְרּ
 םִתוא ליִחְנַי אּוהְו הֶזַה םֶעָה יֵנָפְל רבעי אּוְהיִּכ ּוהֵצִמַאְו והקזחְו
 פ  :רֹועּפ תיִּב לּומ איַָּב בָׁשנופ :הֶאְרִּ רֶשֲא ץֶרָאָהתֶא

 יכנִא רשא םיִטָּפָשָמַהלֶא םיִָחַהלֶא עמש לַאָרְשִי הָּתעְוי 4
 רשא ץֶרָאָה-תֶא םָּתִשְרִיִו םֶתאְבּו ּויחִּת ןעמל תושעל םֶכְתֶא דָמְלְמ

 לכנָא רשא ָבְדהִילע ּופסת אָל :םָכל ןתנ םֶכיִתְבִא יהא הוה
 םָּכיֵהְלֲא הָנהְו תוָצְמתֶא רמשל ּונָפִמ עְרְגַת אָלְו יםָכְתֶא הָנצִמ
 הָוהְי הָשָעְרָשַא תֶא תֹואֹרָה םֶכיִגיִעי 'םֶבְתֶא הָוצְמ יֵכֹנֲא רֶׁשֲא
 ימה טא לעב לחא קה רש 6 יִּכ רֹועּפ לעֶבְּב

 הוה נצ רש .םיפְפְש יקח םֶכְתֶא ו :םויה
 :הָתְשְרְל הָמְש םיִאְּב םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה בֶרְקְּב כ תושעל י יהל
 רֶׁשֲ םיִמַעֶה רניעל םֶכְתַניִבּו םֶכְתַמְכִח אוָה יִּכ םֶתיִשַעְו ָּתְרַמָשּו
 יוֶּגַה ןובְגְו םֶכָח-ע קר. ּוֹמֲאְו הָלֶאָה םיִקְחַהילּ תֶא  ןּועָמְשי

 *  (cf Gn 47,16) | 22 265*4 DR | 60 4, 2םֶכיִנְקִמְג .> 771155 19
 םויַה | 5 6+ םִויַה. + 3-5
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 הוהיַּכ ויָלֵא יב םיָהְלֶא ולרָשַא ₪ יונדיִמ יִּב :הֶּזַה לחנה

 קרפ ':םתה יגל ןתנ כנא רשא ת תאוה הרות סב םקידצ

 ָאָר"רְׁשֲא םיִרְבְּדַהתֶא חַּכֶשְּתְְּפ דאָמ ְּךֶׁשְפנ רמָשּו ףְל רָמָשה
 ינְבלְ נבל םָתְעדוהְו יח יִמְ ב במ רוסי יפיע

 יִתא הֵאְריְל ןולמלי ר רֶׁשֲא .ירְבְּדְדתֶא םעְמְשַאְו םֵעָה"תֶא יל להקה
 ןּובְרָקִּתַוי :ןודמלְ םָהיִנְּב-תֶאְו הָמְדַאַהדלַעְ םייח םַה רֶׁשֲא םִיִמָיַה-לַּכ
 ןנְע ּךָשָח םִיַמׁשַה בל"דע ׁשֵאְּב רעב רָהָהְו רֶהָה תחת ןּודְמעָתו
 םיִעְמִש םָּתַא םיִרָבְּד לוק שָאָה ְּךָֹּתִמ םֶכילַא הֹוהְי רּבדוני :לָפְרעו
 הָּוצ רֶׁשֲא ּותיִרּב-תֶא םֶכָל דגי :לוק יִתְלּוז םיִאר םֶכְניִא הָנּומְתּ
 :םיִנָבֲא תוָחְל יֵנְׁש-לַע םַהְתְכִיַו םיִרָבְּרַה תֶרָשע תושעל םֶכְתֶא
 םיִטַּפְׁשִמּו םיִקָח םַכְתֶא דַמְלְל אוהַה תעְּב הָוהְי הָנְצ יִתאְו+
 םָּתְרַמְׁשִנְו :ּהָּתְׁשְרל הָמָש .םיִרְבֹע םָּתַא רֶׁשֲ ץֶרֲאַּב םָמִא םֶכְתְׂשעל
 םכילַא הָוהְי רֵּבְּד םּויּב הָנּומּתלּ םָתיִאְר אל יִּכ םֶכיֵתְׂשִפַנל דָאָמ

 לכ תֶּומִת לָסַּפ כָל םתישעו ןשי :שָאָה ומ בֶרחְּ
 ץֶרָאְּב רֶׁשֲא הָמֲהְּבלּכ תיִנָבַּתַיז :הָבקְנ וא רַכָז תיִנְבַּת לָמָס

 המאב שמר"לּכ תיבת :םיָמְׁשַּבףועְת רשא ףָנְ רּוְצ"לְ יִנְבִּ
 ךיִניִע אשתו :ץֶרָאְל תַחְּתִמ םִיָמְּבְררֶשַא הָנְדלְּכ תיִנְבּת
 אָבצ לב םיִבכוכַה"תֶאְו ַחְריַה-תֶאְו שָמָשַהתֶא תיאר הָמיַמְׁשַה

 אָ הוה חקל הָכָתֶאְו> ּ:םִוְמְׁשַהלכ תחת םיִמעַה | לכל םֶתֹא
 :הָּנַה םִיּכ הָלֲחְנ םעֶל ול תֹויְהְל םִיָרְצַּמִמ לרבה רוָּכַמ םֶבְתֶא
 ןדְרִיהדתֶא יִרְבָע יִתְלָבְ עבׁשיו םֶכיִרְבְּד-לֲע יִּב-ףּנַאְתַה הוהיִו*י
 :הלחנ ל ןתנ ףךיֶהְלֶא הָוהְי שא הָבּוטַה ץֶרָאָה"לֶא אבייּתְלבלּו

 םיִרבְע םָּתַאְו ןְריַהיתֶא רֶב יֵגניִא תאזה ץֶרֲאְּב תמ כנא כ
 "תֶא ּוחָכְשִּת"ּב םָכָל ּוָרְמׁשַה* :תאְזַה הָבּוּטַה ץֶראָה"תֶא םֶתְׁשִרִ
 תַנּומִּת לֶסַּפ eh םֶתיִשעְו םָכָמע תֵרָּכ רשא םֶכיֵהָלֲא הָוהְי תייר

 A | :אנק לא
 םֶתיֵׂשֲעַו םּתַחְׁשִהְו ץֶרָאְּב םתְנְׁשונְו םיִנָב יִנְבּו םיִנָּב דיָלותיכ5 |
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 המ ןּודַבאִּת דֹבֲאְיִּכ ץֶרָאָה-תֶאְו םִיַמָׁשַה-תֶא םויַה םֶכָב יִתֹריִעַה5
 ןכירַאתדאל ּהָּתְׁשִרְל הָּמַׁש ןֵּדְריַה-תֶא םיָרְבֹע םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה לעֶמ |

 םיִמַעָּב םָכְתֶא הָוהְי ץיִפהְו* :ןודמָשת דָמָשַה יִּכ ָהיֶלְע םיִמָי
 :הָמָש ֶכְתֶא הָוהְי גָהנְי רֶׁשֲא םיוגב רַּפְסִמ יִתְמ םּתְראַָנְו
éֿןּוארידאל רשא ןֶבָאְו ץע םֵנָא ידי הֵׂשֲעִמ םיִהלֲא םָׁשםָּתְדַעו 
 הָוהְיתֶא םָׁשמ םָּתְׁשַהְבּופ 0 אָלְו is i אָלְו ,os אָלְו

os ese 

oo 7 oe 

es 7... 

 ניל ב הל בש רשא ףיפבא תת הש אל
 םֶדֶאוםיִהְלֶא אָרְּב רֶׁשֲא םֹויַהְַמְל ְּיֿנָפְל וָנָה"רָׁשֲא םיִנשאָר םיִמי
 לודּנַה רַבְּּכ הָיְהְנַה םִיַמְׁשַה הצְק"דעְו םִיָמְׁשַה הַצִקַמלּו ץֶרָאָה"לַ
 ׁשֵאָהךוּתִמ רָּבדְמ יםיִהלֲא לוק םֶע עֶמְׁשֲה ײ ּוהָמְּכ עֶמְׁשנֲה וא הזה
 לוג ול תַחָקְל אובל םיִּהלֶא הָסְנֲהוֹוא* :יֵחַו הָּתַא ָתְעַמְׁשרַׁשֲאַּכ
 עוָרְזבּו הָקְזִח דָיְבּו הָמָחְלַמְב םִיִּתַפֹומְבּו תתאְּב Rena יוג בֶרָפמ
 םֶכיֵהְלֲא הוה ל הָשַעְרָשַא לבב םיִלֹדָנ םיִאְרומְבּו היּוטְנ
 ןיא םיִהְלֶאה אּוָה הָוהְי יִּכ תַעדְל ָתֶאְרֶה התא :ךיניעל םיִרְצַמְּב

 ףארה אהל יל ולקיתֶא ךעימשה םיִמָשהְִמי זבל דע
 בַהֶא יִּב 'תַחַתְוח :שֶאָה ךוְתִמ ָתְעַמְׁש ויָרָבְּו הָלּרְנַה וׁשֲא"תֶא
 לרָּנַה וִחֹכְּב ויָנָפּב ךאצוינ "ויָרחַא ֹועְרֹוְּבי רחְבִינ ְּךיִתֹבַאזתֶא
 ףאיִבהל ְךנּפִמ ךְמִמ םיִמָצַעְ םיִלדּ םָיוג שירוהל :םִיָרְצַּמִמ
 -לֶא תבשהנ םויַה ָּתְעַריְופ :הָּנַה םִיּ הָלֲחנ םצְראדתֶא ַל-תֶתְל

 תחָתמ ץִרָאָהדלַעְו לעֿפמ םִָמְׁשִּב םיִהלֲאָה אה הוי כ בבל
 םּויַה ְךְוצְמ יֵכֹנֲא רֶׁשֲא ויָתֹוְצַמ-תֶאְו ויִקְחתֶא תְרַמְׁשְו> :דוע ןיִא

 הָמָדֲאָה-לַע םיִמָי ְּיַראָּת ןעמְלּו ףירחא ְּנָבְלּו ךל בטיי רֶׁשֲא
 פ | !םיִמָּיַהְלָּכ ךָל ןתנ ךיִהלֶא הָוהְי רֶׁשֲא

 סגל :שמש הָחְרְזִמ ןּדְרַיה רָבֲעְּב םיִרָע שלש הָשמ ליִדָבִ א
 ול אנשדאל אּוָהְו תַעְדיִלְבְּב ּוהַעְרתֶא חצְרִי רֶׂשֲא חצור הָמֶש
 עד = רבְדמַּב רְֶּב-תֶאג :יחָו לֵאָה םיִרָעָהְדִמ תֵחַא-לֶא סנו םֶׁשְלׁש לֵמְּתִמ

29 1 prb 6 069 RWpQI| vs 30 trsp frt ante 29 | 33 6 + DD (cf 5,26) | 

 ; םֶהיִרָחְא םַערוּב  et trsp he soph pas (cf 33)|| °° 1 6 6380יִחְתַו ?51 37
cf 10,15 | 42 1 .(ְלֵאָה) הָּלֵאָה 
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 ןָשְּבּב ןָלּוגתֶאְו יֵדָגל עב תַמאָר"תֶאְו יִנְבּואְרְל רָשיִמַה ץֶרָאְּב
 :יִשְנְמְל

 תדָעַה הָלַא< :לֶאְרְשי יִנָּב ינפל השמ םשרשא הָרֹוּתַה תאו

 םָתאָצְב לֵאָרְִׂי יְִּבילֶא ּהָשמ רב רֶׁשֲא םיִמָפְשִַהְו םיִקחָהו
 למ ןחיס ץֶרָאְּב רּועְפ תיּב לּוָמ אב ןלריה רֶבַעְּב< :םִיְָצַמִמ
 םֶתאָצְּב לֵאָרְשִי יִגְבּו הש הָּבַה רֶׁשֲא ןֹובְׁשֲחְּב בשוי רשא ירמָאָה
 יכלמ יֵנְׁש ןְשְבַהיךרָלִמ גּועוץְרָא-תֶאְו ּוצְרֲא-תֶא ושרי :םיָרצַמִמ
 -תפְׂשלֲע רֶׁשֲא רערעמ== :שָמָש חַרְזַמ ןְּדרִיה רֶבֲעְּב רֶׁשֲא ירמָאָה
 ןּרריַה רֶבַע הָבְרעֶה-לְכְופ :ןֹומְרָח אּוָה ןאיש רהדדעו ןנרא לחנ
 פ  :הָּנְסַפַה תָּרַׁשַא תַחַּת הָבְרַעָה םִי דַעְו הָחְרְזִמ

 -תֶא לֵאָרְׂשִי עמש םֶהְלַא רָמאי לָאְרָשְדלָּכדלֶא ּהָשמ ארקיוי 5
 םָּתְרַמְלּו םויַה םָכיִגְוֲאְּב רֶבל יִכנָא רשא םיִטָפְׁשִמַה-תֶאְו םיִקְחַה
 :בֵרֹהַּב תיִרְּב ּונָמְע תַרָּ ּוניִמְלֶא הָוהְיי :םתשעל םָּתְרַמְׁשּו. םֶּתַא
 ּונְחַנֲא ּונָּתִא יִּכ תאּזה תיִרְּבַהתֶא הֹוהְי תַרָּכ ניִתֹבֲא-תַא אל
 םֶכָמַע הָוהְי רֵּבַּד םיִנָפְּבוםיִנּפ+ :םייח ל םויַה הָּפ הלא
 אוָהַה תַעָּב םֶכיֵניֵבּו הוה דַמע יִכְנָא :שָאָה ְךּוּתִמ רַהְּ
 םָתיִלעיאָלְ ׁשֵאָה יִנָּפִמ םָתאֵרְי יִּכ הוהְי רְּדתֶא םֶכָל ריִגַהְל
 : :רמאָל רַהּב

 09 דל oto יי םיִלחַא יקל ףל הָיחְידאל
 \םיִמְּב רֶׁשֲאַו תחתמ ץֶרָאְּב לעאו לעממ םיפָשּב רש |הָנּומְּתרל
 הָוהְי יכנָא יִּכ יםֶרְבָעָת אָלְו םָהָל הָוַחְּתְׁשִתאָל ירא תַחָּתִמ

 אל 5 :רתוצמ יִרָמְשלּו יבא םיִפְלַאל : לסח הָשַעְרי :יאנשג
 -רֶׁשֲא תא הֶוהְי הָקנִי אָל יִּכ אשל ְךיָהֹלֲא הָוהי-םְׁש-תֶא אשת
 רֶׁשֲאַ edad תַּבְׁשַה םָּייתֶא רוָמְׁשי ם אשל וָמׁשיתֶא אש

 י* ...

 ד אלתת ape =רמחו רשו מא 0% תב גב
 48 3 ןירש Cp | (cf 39) 5, 5 246864 רב | 8 611185 2.6969 "לכו

(sic Ex 204( | 9 * sic 8; ? 1 םֶדְבְעְת | ל s6MSS 636029 by (Ex 20,5) | 
 זס lc plurim MSS (002.6569) יתוצמ 1 14 3 650 + וב | ל 69 ךדבע

 Ex) 20,10( || * .א6 ךרוש.



 252 םירפד : 5,193

 תנְה דָבעַיִּכ .רכזו5 ₪ א iia ּוָנְ er ירש

 ש"י ס דל ןתֹב הלא הָותיירשא הָמְראָה לע 0 בט
 הָנעֶת-אלְופ ס ֹובגנּת :[NE ס :ףָאָנּת אל ס :חַצְרּת
 הָאְתַת לאלו ס ער תֶׁשֲא דֵמֲחַת יאְלְויי) ס  :אָוָש רעד ךערב
 ס :ףערל רֶׁשֲא לכו ורמחר "וךוש תמו ְָּבעְו והר ְךַעָר תיֵּ

 ָךֹוָּתִמ רֶהְּב םַפְלַהְקלָּכ לֶא הוה בד הָלֲאָה םיִרָבְּדַהדתֶא 19)22(
 תחל ֵנׁש-לע םַבְּתְכו ףסי אָלְו לי לוק לֿפֿבעֶהְ ןֶנָעַה ׁשֵאָה '

 ךתַמ לּוקַה"תֶא םכעֶמְׁשְ יה :יִלֲא םֶנָּתַיַו םיִנְבֲא
 :םֶכיִנקז םכיְֵבְׁש יא יא ןיכרקמנ | שָאָב רעב רָהָהְ ושהה

reםָדֲאָה"תֶא םיחלא רד ּוניִאְר הזה םויה שאָה ומ  
 -םִא תאְּזַה הָלּגַה ׁשֵאָה נלכאת יִּכ תּומָנ מל הע: :יחו
 יכ6ַ) :ּונְתַמְו דוע ּוניָהלֲא הָוהְי לּוק"תֶא עמׁשל ּונְחֿנַא וםִיָפְסי
 מכ טעות רַּבְדְמ םייח םיִהלֲא לוק עֶמָׁש רֶׁשֲא רֶׂשְּב-לכ יִמ

 :ּוניִשַעְ ונָעמְשו ףילא וניהלָא הָוהְי רד רשאזלפ ג תֶא וניל ר רדת
 יִלֶא הֹוהְי רָמאֹיַ יִלֲא םֶכְרָּבַרּב םֶכיִרְבּד לוָקיִתֶא הָוהְי עמו 25(
 -לָּכ ּוביִטיֵה לא רְבְּד רֶׁשֲא ּהָּזַה םַעָה יִרָבּד לולדתֶא יִּתְעַמַׁש
 רֹמְׁשְלְו יִתא הֶאְרִיְל םֶהְ הז םֶבְבְל הָיָהְ ןתודימ 99 :ּרָּבְ רָשַא

 ףלפשמ :םלעל םֶהיֵבלו הל בטי ןעמל םיִמיהלָּכ יתוצמ"לפתֶא
 הָרְּבַדֲאו ידָמע דמע הפ הָּתַאְויייפ :םֶכיֵלֲהֲאָל םָּבָל ובּוש םֶהָל רַמָא
 ּושַעְו םֶדַמַלְּ רֶׁשֲא םיִטּפְׁשִמַהְו םיִקְחַהְ הָוצַמַהלְכי תֶא יל
 רֶׁשֲאַּכ תושעל תרמו( :ּהָתְׁשרְל םֵהָל ןת יִכֹנֲא רֶׁשֲא ץֶרֶאְב
 הלב :לאֿמְׂשּו ןיִמי ּורְסְת אָל םֶכְתֶא םֶכיֵהְלֲא הָוהְי הָגצ
 םֶכָל בּוטְו ןּויְחּת ןעמל ּוכָלַּת םֶכְתֶא םַכיִהְלֶ הָוהְי הוצ רֶשַא
 :ןּושְריִת רֶׁשֲא ץֶרֶאְּב םיִמָי םָּתְכַרֲאַהְו

  9בצל" | ) (quater); cf Ex 20,14--17אל 58 11155--6 21° .20 .10 .18

  | 271לפרעה | 26 | קזפ דלָּכִמ  (Ex 20,17( || 22 1רוש 68 38155 < | 6
 . (c 6( et [ )6 ax); cf 61. 11ָתַאְו | 29 >6 | 31 = ₪ 41 -לכ
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 םָכיֵהְלֲא הָוהְי הָנצ רֶׁשֲא םיִטְּפָשַּהְו םיִקָחַה הוָמַה תאְזְוי 6
 :ּהָתְׁשִרְל הָמַׁש םיָרְבֹע םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאְּב תֹושֲעְל םֶכְתֶא דל
 רֶׁשֲא ֹיָתֹוָצִמּו ּויָתְקֲח"לָּ"תֶא רֹמָׁשִל ְךיֶהלֲא הָוהְי-תֶא אָריּת ןעֶמְל>
 ןכראי ןעַמְלּו יח ימי לכ ְנְּבְרְבּו ָךְנְבּו הָּתַא ףוצָמ יָכֹנֲא
 רֶׁשֲאְו ל בָמװ רָשַא תושעל ּתְרמָׁשְו לֵאָרְׂשִי ָתְעַמְׁשִ דיִמָ

 ּפ :ׂשָבְּדּו

 הָוהְי תֶא ָּתְבַהֲאְופ :דָחֶאיהְנהְי ּוניָהלֲא הָוהְי לֶאָרְׂשִי עָמְשי
 הָּלָאָה םיָרְבְַּה ּויָהְופ :ְָדֹאַמ"לָבְבּוָךֵׁשְפנלֶבְבּוְךְבָבְל"לֶבְּב ְּךיָהלֶא
 םָּב ָּתְרּבדְו ְּךיֵנְבְל םָּתְנַנְשְ)ק :ּדָבְבְללַע םוּיַה ךּוצמ יָכֹנֲא רֶׁשֲא
 תֹוָאְל םּתְרׁשְקּו* +ִּךַמּוקְבּו דְּבְכָשְבּו ְךֶרּוב ָּךְּתְכְלְבּו ְךָתיבְּבָךְּתְבַׁשִב
 תב תוזָוְמ"לע םָּתְבַתְכּופ יגיע ןיב תֶפְטְטְל ּווָהְו ףֶרזלע
 ץֶרָָהְלֶא ּיהלֶא הָוהְ ךאיִבודיכ הָיָקְיִפ  ס רעש
 תֶלדִּג םיִרָע ְָּכ תֶתַל בקעָיַלְו קֲחְּציִל םֶהָרְבאְל ךיתבאל עּבְׁשנ רֶׁשֲא
 תאָלְמִאְל רֶׁשֲא בּוטדלָּכ םיִאַלָמ יםיִתְבּויי :ְתיִנָביאְל רשא תֶבטְו
 ָתְעָטְנאְל רֶׁשֲא םיִתיִזְו םיִמְרּכ ּתְבַצָחְראְל רֶׁשֲא םיִבּוצֲח 'תָרבּו
 איצה רֶׁשֲא יהָוהְיתֶא חֶּכָשַתְִּפ ל רֶמָׁשַה = יִתְעְבְשְו תְלַכְאְ
 דָבַעַת ֹוָתאְו אָריִת ףיִהלֶא הָוהָי-תֶאי :םיִדְבַע תיִּבמ םָרְצמ ץֶרָאמ
 םיִמעָה יהלֶאְמ םיָרֲחֲא םיִהְלֶא יֵרֲחַא ןּוכְלַת אָליי :עָבְשִּת ֹוָמְׁשְבּו

 ם ּ:הָמְדאָה יִגֶּפ לַעמ ִריִמְשהְו ְּךֶּב ךיִקלֶא הָנהְי"ףא
 רוָמָשּיז :הָסַמַּב םֶתיִסנ רשאּכ םָכיֵהְלֲא הָוהְיתֶא ּוסָנְת אל
 ָתיָשָעְריי :ךוצ רשא ויקְחְו ויתדעו םכיהְלַא הָוהְי תֶוצִמתֶא ןורְמָשת
 . ץְראָה"תֶא ָּתְשרָיְ תב ְךָל בטיי ןעמל הָנהְי יגיעּב בוטה רָשְיַה
 ךַנְפמ ךיִבְאלֶּכתֶא ףָרֲהליפ :ְיָתֹבֲאַל הָוהְי עֶבְשנירַׁשֲא הבה
 TT הָמ רָמאל רָחָמ נב ךְלֶאְׁשִִי> | ם הוה רָבּד רֶׁשֲאַכ

 ָתְרמָאְו“ִג :םָכָתֶאּוניָהלֲא הָוהְי הָוצ רֵׁשֲא יִטְּפָשַמַהְו םיִקָחַהְו תדע * '
 דְָּב םִָרְצמִמ הָוהְי ּונֲאיִצו םִָרצַמְּב הָעְרְל ּוניָה םיִדְבַע נבל
 Cp 6, 2 6 Did ךּוצְמ | 3 exc, ut videtur, vb quaed; exempl gr לע

 ךל ןַתֹנ ךיהלא הוהי רשא המדאה c( 26,15. 27,3); 81 61 שבדו בלח תבז ץרא|
 4 sic 48 (bis) | 7 6 תיִּבַב | 8 38MSS  יִדָי | זז * 2.69 םיִּתָּב | ? 60
 תרפ || 12 651155 1)13%155(2.6569 + ךיהלא | 18 68 ךיהלא " | 20 6

 + היהו.
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 הָעְרַפְּב םִיָרְצַמְבוםיִעָרְו םיִלדָג םיִּתְפְמּו תֶתּוא הָוהְי ןתי=י :הָקָזִח
 תֶתַל ּונָתא אּיֵבָה ןעמל שמ איִצֹוה ּונֲתֹואְויפ :ּוניִניִעְל ֹותיִּב"לָכְבּו
 -תֶא תושעל הָוהְי ּונוצינ 4 :וניתבאל עָּבָשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה"תֶא גמ
 םיַמְיַה"לָ בל בוטל ּוניִהְלא הָוהְידתֶא הַאְרל הָלאָה םיִקֲחַה ל
 -לָּכיתֶא תושעל רמָשנדיִפ ּנְל"הָיָהּת הקו :הֶּזַה םִַהְּכ ּונֲתיֲחְ
 ... ae יכל סם  :ּונְוצ רֶׁשֹאַּכ ניחא הוהְי נפל תאּוַה הֶנְצמַה

OR 

 = הוה ני ממ םיִמוצע םיג =. הב יסוביהו
 אָלְו תיִרַּב םָהָל תֶרְכְתִאְל םֶתא םיִרְחִּת םֶרֲחַה םֶתיִּכִהְו יִנָפְל
 | :ְדנבל חָקתדאל וָתְבּ וגָב ןַתַתִאל תב ֶתַחְתִת אלו :םֶגָחִת
 < הָוהְיְףִא הָבָחְו םיִרֲחַא .םיִהְלָא ּודְבַעְו ירחאמ ָךְנְּבתֶא ריס
 ּוצתִת םהיִתְחְּבְזִמ םֶהְל ושעת הכאב :רהָמ ּףדיִמָשָהְו םֶכְּב
 EA :שֲאְב ןופרשת הייס ל םֶהְרישאְו רָּבְׁשְּ םָתבּמּו

ep ן iesn 2 שרה 0 (wim 5 Roe. Ch ‘aoe © doe 

 דַלָּכִמ םָּבְרַמ אל iets יִגָּפ 0 רֶׁשֲא םיִמעָה לפמ הָלְנְס םַעַל
 :םיָמעֶה לְכִמ טעֶמַה םָּתאדיִּכ םֶכָּב רֶחְבִיַו םֶכְּב הָוהְי קש םיִמַעְה <

 םָיִתְבַאלַ עַּבשַנ רשא הָעְבְשַהְתֶא וָרְמְׁשִמּו םֶכְתֶא הוה תַּבֲהֲאַמ 5
 הֶערּפ דָיִמ םיִדְבִע תיִּבִמ פיו הק לוח דִי .םְֶתֶ הָוהְי איִצוה

 .Ryne :רֹוד ףלאל ותְְצַמ יִרָמְשלו ויכמאל רֶסֲחַהְו תיבה רמש
 :ולדםלְׁשי וינָפלָא ואְנְְׂ רָחַאְ אָל ודיבאהל ויָנָפד לא ויִאְנָשְ
 ךְוצְמ יִכְנִא רֶׁשֲא םיִׁטפְׁשִמַה-תֶאְ ןםיְחַה"תֶאְו הוצַּמַה-תֶא ּתְרמְשויי
 ַפ :םתושעל םויה

 םָתיִׂשֲעְו םֶּתְרַמְשּו הָלֶאָה םיִטְָּׁשִמַה תֶא א בקע היו

 תמי נטר 3 כה כרב בהאי ביתא
 ך דדנוצ הָמָרֲאָה לע ףנאצ תַרְתְׁשעֶו ְךיִפלֲא רגש ףרהציו ךשריתו נד

 הָיַהְיאל םיִמעָהלבַמ הָיִהִּת ְּךוָרְּבי ְּךְל תֶתָלְךיִתֹבֲאַל עֵּבְׁשנרֶׁשַא

 Cp 7, 4 64 דעו | 5 66MSS a םֶהיֵרְׁשֲאַו | 6 4M55 246987 ףְבּו
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 ְֹנְדַמ"לָכְו יֵלְח"לְּכָךֶמִמ הָוהְי ריִסַהְוי יִִּּתְמָהְבְבּ הָרְקְַ רֶקָע ב
 ה םֶנְתָנּו 3 םֶמיִשְ אַל ָתְעדְי רשא םיִעָרָה םִיַרְצִמ

os 7... 

 1 ה או שקומ"יכ ים דבעת אלו םָהיֵלע
 :םשירוהל לָכּוא הָכיִא יִּנָממ הָלֲאָה םִיּוּגַה םיִבַר כ רמאת יֵּביז

 הוה "גני :הָרָשַה תִיַח ak הכרת רהַמ םתלכ לכת
 םֶהיֵבְלַמ ןַתָנְוצ :םָדַמָׁשַה דע הָלֹדְג הָמּוהִמ םֶמָהְו ךינפְל ְךיֵהלֲא
 ךיִנְפְּב שיא בציתודאל םיִמשה תחָּתִמ םֶמַשתֶא ּתְדַבֲאַהְו ּךְדיְּב
 i למחַת-אל ׁשֶאב פרש םֶהיֵהְלֲא ליפ :םָתֹא ְךְדָמׁשַה דע

 וקשת ץֶקש ּוהָמַּכ רח תיִיָהו תיא עו איָבָת"אְלְו=פ :אּוה
 פ :אוה םרהרִכ נָבַעְתְתובעַתְו

 ןעמְל תּושעל ןורְמְׁשִּת םויה ומ יִכֹנָא רֶׁשֲא הָיְָּמַה"לְּכִי 8
 הָוהְי עַּבְׁשנרׁשַא ץֶרָאָהזתֶא םָּתְׁשִרִו םָתאָבּו םֶתיִבְּו ןיִחְּת
 הָז ףיִתלַא הָוהְי ךכיקוה רֶׁשא ךרּוהלֶּכדתֶא ּתְרכָזְי :םֶכיֵתְבַאל
 ְבָבְלִּב רֶׁשֲא-תֶא תעדל ףתְסנְל ְךְתנַע ןעֶמְל רֵּבְדְּמִּב הנָש םיִעְּבְרַא
 רשא ןֵּמַה-תֶא ּךְלכַאיו ֶבַעְרִיַו נעו :אָלםִא וָתֹוְצַמ רָמָשְתַה
 ודל םָחָלַה"לַע אָל יִּפ ךעידּוה ןעמְל ְךיִתֹבֲא ןועדָי "אלו תֶעַידאל
 אָל תמש :םָרָאָה הָיִחְי הָנהְידיִפ אַצֹומ"לָּכ-לַע יִּכ םָָאָה הָיֲחְי
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 תיִז-ץֶרֲא ןֹומַרְו הָנֲאְתּו ןפְגְו הָרעְׂשּו הָטֲח ץֶרא :רָהָבּו הָעְקְּבּב
 = רַפֲחָתאָל םֶחֶל ּהָּבלַכאָּת תָנַּכְסִמְב אָל רֶׁשֲא ץֶרָאפ :ׁשֶבְו ןמש
 לכה" :תַשְחָנ בֵצֲחַּת ָהיִרְרַהַמּו לרב היֵנְֲא רֶׁשֲא ץֶרָא אנ לַּ
 ...57 עָבְׂשְו

 ית תב את יזם כא ל dado ויִטְפָשָמּ
 iT להב בה כן גאו דרכי תש הנה םיכמ

 אָרוּנַהְ ל { רבב ףכילופה < :םיִדְבְע תיִבַמ םיִרְצִמ ץֶרָאַ
 רּוָצַמ םִיַפ ל איִצֹוּמַה םִיָמויִא רֶׁשֲא ןֹוִאמִצְו ברקעְו ףֶרָשושָחְ
 ְְתּנַע ןעֶמְל ףיתבא ןּעְיהאל רשא רָבְדּמַּב ןָמ ךֶלכַאְמהי< :ׁשיִמְלַחַה
 ידי םֶצְעְו יִחּכ ָבְבַלַּכ ַתְרמָאְו יִּךְתיִרחְאְּב ךְבֶטיַהְל ְּךֶהֹפנ ןעֶמְל
 ןתגה אה יִּכ ְּךיֶהלֲא הָנהְידתֶא תרכָזְוַא :הָּזַה ליָחַהדתֶא יִל הָׂשֲע
 ךיִתבַאל עֵּבְׁשִנירַׁשֲא ֹוָתיִרְּבדתֶא םיִקָה ןעמל לח תֹוׂשֲעל תב ל
 ךיֶהלֶא הָוהְיְדתֶא חַּכָשִּת חָכָשְדםִא הָיָהְופ  פ + :הָּנַה םִַּכ
 םֶכָב יִתָרֲעַה םֵהָל ָתִיֲחַּתְׁשִהְו םָּתְדבעו םיִרֲחַא םיִהלֶא יִרֶחֶא ּתְכַלָהְו
 ןּכ םָביִנָּפַמ דיִבַאמ הָוהְי רשא םיֹונכ>פ ובא דָבָא יִּכ םויַה
 פ :םֶכיִהְלֶא הָנהְ לוקְּב ןּועְמְשַת אָל בקע ןוְבאת

 םיוג תֶשְרָל אבֶל ןְּרִיַהתֶא םויַה רבע הָּתַא לֶארְשי עמשי 9
 םֶרְ לורי :םיִמָשַּב תֶרָצְבּ תל םיִרָע ְּךָּמִמ םיִמְצִעְו םיִלדְּג
 יְּב יִנָפְל בצִיִתִי יִמ תְעַמְׁש הָּתִאְ ָתְעַדְי הָתַא רֶׁשֲא | םיקנ יִנְּב

 תא ץראהדתא תֶׁשְרְל ‘הוה יִנָאיִבָה יִתְקדַצְּב מאל ךיִנָפְלַמ

 רשיקו קרב אלי ְיְּפִמ םָׁשיִרֹוִמ הָהְי הָלֲאָה םיוגה שרב
 הָוהְי הָלֲאָה םִיֹוּגַהו תַעְשְרֶּב יֿכ תא תֶשְרָל אָב הָּתַא ל

 הָוהייתֶא תקרא תֶא חַּֿׁשִ-לַא רכז הָתֶ
(cfv 3).ּועְדִי  prb16 1  
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 תָחְׁשּת"לַא הָוהְי ינדא רמאָו הֶוהְלֶא לֵלּפְתֶאְו>פ :םָבָתֶא דיִמְׁשַה
 :יהָקְזֲח דב םיָרְצִמַמ תאצוה-רְׁשַא לגב ת ָתיִדַּפ רֶׁשֲא תלחנו ל מע
 הָּנַה םעָה גשקלֶא פל בעי קיל םהְרְבא ףידבעל רכז
 םׁשִמ ּונְתאַצוְה רשא ץֶרֶאָה יומא :וְתאָטַחלַאְ ועָשְרְלֶא
 ותָאָנְׂשִמּו םהל רְָּדירָשַא ץֶראַהְדלֶא םאיבהל הוה תלכי ֵלְּבֲע

 תאצוה רש ֵּתְלֲחגְוָךֶמע היי :רָּבדַּב םֶתְמָהל םָאיצוָה םתֹו
 פ | :היּוטְנה ָךְעְרֶזְבּו לֶּנַה ְךַחָכג

 םיִנָבֲא תָחּולדיִנָש ךְלדלֶסִּפ יִלֶא הָוהְי רַמָא אוּהַה תַעַּבי 0
 תחְלַהלע בּתְכָאְו :ץע ןורא ּךְל ָתיִשָעְו הָרָהָה ילא הלעו םיִנשאַרְנ
 םָּתְמָשְו ָתְרּבִש רֶׁשֲא םיִנשאְרֶה תֶחָלַהְד לע יָה רֶׁשֲא םיִרְבְּדהתֶא
 םיִנְׁשאְרכ םיִנָבֲא תָחְלְיִנש לָָּפֶאְו םיֵטְׁש יִצְע ןורַא שַעָאְוי :ןוראב
 ןושארה בָּתְכּמַּכ תחְלַהלע בכי :יִדָיּב תֶחָלַה יִנָשּג הָרָהָה לַעֶא
 םוְְּב שָאָה ךותמ רֶהְּב םֶכיִלַא הֶוהְי רָּבּד רשַא םיִרָבִּדַה תֶרָשע תא
 תחְלַה-תֶא םשָאְו רָהָהְִֶמ ּרָאְו ןָפַאְו :יִלֶא הָוהְי םגּתיו לֶהּקַה

 יְִבּופ :היהְי יִנָוצ רשאּכ םָׁש ּויָהָיַו יִתישָע רשא ןִרָאָב
 םֵׁש רבקיו ןרהַא תַמ םָׁש הָרֵפֹומ ןקעַידיִנְּב תָרֲאַּבִמ ּועְסנ לֵאָרְׂשִי
 הָתָּבטִי הדנְְַהְמּו הֶדְנְדִנַה ּועָסְנ םַשָמ :ויָּתְחַּת ונְּב רֶזָעְלא ןהכינ
 יִולַה טבש-תֶא הָוהְי ליִדָבַה אוָהַה תַעָּבִ :םימדילחנ ץֶרַא
 ומָשְּב ףרְבלו ותרשל הָוהְי יֵנְפַל דמעל הָוהְי-תיִרּב ןֹורַא-תֶא תאָשְל
 הָוהְי ויחס הלחגו קת יולל הָיָה גילי :הָנַה םּויַה דַע

 ו

 לא ה .עַמָשי הלל עבר םו* םיֶעּבְרַ םיִנטאָרָה מכ
 םּוק יִלֲא הָוהְי רָמאָיניי ְּדַתיִחְשַה הָוהְי הָבֲאדאְל אוהה םַעַּפּב םג
 םָתֹבֲאל יִתְעְבְׁשִנ"רֶׁשֲא ץֶרָאָקתֶא ּושְריִיְו ואבְיְו ַעַה יֵגפִל עֶּסמְל דל
 פ  :םֵהָל תַתָל

 הָאְריְל"םָא יִּכ ְּךַמִעַמ לאש ְּךיֶהלֲא הָוהְי הָמ לֵאָרְׂשִי הָתַעְויי
 3 הָוהְיתֶא לבעלו ותא הָבֲהַאְלּו ויִכְרּדלְכְּב תבל א הָוהְי-תֶא

 הָוהְ קש ףיתבאּב קר ו קראה םימשה -

 26 = 6 הָקְוֲחַה רַב; ₪ 324. 112 | 27 6 ישק | 28 (6) + םע |
 Cp 10, 4 51155 = DoD; cf 54. 9,10 || 13 63 + ךיהלא
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 -דע םָכֲאּב-דע םִיֹרצִמ ץֶרֲאַמוְתאֿציײרְׁשַא םויַהְדְוִמְל רֵּבְדַּמַּב ּךיַהלֶא
4+ + 

 הָוהְיתֶא םַּתְפִצַקִה בֶרחְבּו* :הֹוהי-םע םֶתיִיָה םיִרְמַמ הֶּזַה םוקָמַה

 - תחל תַחְל הָרהָה יִתְלַעַבי םָכְתֶא דיִמָשַהְל םֶבְּב הָוהְי ףּגאְתיִ
 םיִעֵּבְרַא רָהְּב בֵׁשֲאְו םֶכְמַע הָוהְי תֶרְכרֶשַא תיִרְּבַה תֶחּול ל םיִנָבֲאָה
 הוהְי ןַתיַויי :יִתיִתָׁש אל םימּו יתְלַכִ אָל םֶחָל  הָלְיַל םיִעָבְרַאְו םוי
 "לכ םֶהיֵלעְו םיִהלֲא עֶּבצֶאְּב םיִבָתָּכ םיִנָבַאָה .תחול ֵנׁש-תֶא ילא
 :לָהָקַה םיְּב שָאָה ךותמ רָהְּ םֶכָמְע הָוהְי ֵּבַּד רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה

 יגָש"תֶא יֵלֲא הָוהְי ןָנ הֶליֵל םיִעְּבְראְו םז* םִיִעְבְרא ץקמ יהיו
 הָּזִמ ּהָמ דר םּוק יִלֲא הָוהְי רָמאיִויי :תיִרְּבַה תָֹחָל םיִנָבֲאָה תחל

 רֶׁשֲא ךֶרנהְִמ רה ּורָס םִָרְצִמִמ תאָצוה רשא ךְמע תחש יב
 םַעָהְתֶא יִתיִאָר רָמאָל יִלֲא הָוהְי רָמאְיג :הָכַּפִמ םָהָל ּושָע םִתיוצ
 ."תֶא הָחְמֲאְו םדיִמְׁשַאְ יִּנמִמ ףֶרָהי* :אּוָה ףְרע"הַׁשְק"םע הּגַהְו הזה
 ןפא5 ּּנָמִמ בָרָו םּוצְעיונְל ףתוֶא הֵׂשֲעֲאְו םִוָמְׁשַה תַחַּתִמ םֶמש

 ירי יִתָש לע תיְַֹּה תֶחּול ינָשּו שאב רעב רֶבָהו רּהָהְִמ לרֶאְ
 םָּתְרס הָכַּסִמ לָנַע םֶכְל םָתיִׂשֲע םֶכיִהְלֶא הָוהיִל םֶתאָטַח הֵּנַהְו אָרַאְוי
 תְלַה נְׁשְּב ׂשּפְתֶאְו :םֶכְתֶא הָוהְי הּנצרַׁשא ךֶרָּדַהְִמ רַהַמ
 הוה נפל ָפְָתֶאְר :םכיניעל םֶרָּבַשַאְו יִדָי יִּתָש לַעַמ םֶכלְשאְו
 אל םִוָמּו יִּתְלֹבֲא אל םָחָל הלל םיִעָּבְרַאְו םוי םיִעָבְרִא הֶנשאַרְּ

 הָוהְי יִיִעְּב עֶרָה תשִעל םֶתאָטִח רֶׁשֲא םָכְתאַטֲח-לכ לע יִתיִתְׁ
 םֶכילע הָגהְי ףצק רשא הָמַחַהְו ףאָה ינְּפִמ יִּתְרְֹי יִּכיפ :וסיִעָכַהְל
 ןרַהַאָבְו :אוהַה םעּפִּב םָּג יִלֶא הָוהְי עָמְשיַו םֶכְתֶא דיַמְׁשהְל
 :אוְקַה תַעְּב ןְרֲהַא דעְּב"םג לֶלּפְתֶאְו וָדיִמְׁשַהְל דֶאְמ הָוהְי ףּגאְתה
 שָאְּב ותא ףֶרָשֶאְו יִּתְחְקְל לָנַעָה-תֶא םֶתיִשַעְרֶשַא םבְתאַטַח-תֶאְוי
 -לֶא ורָפְעְדתֶא ּךְלְׁשֲאָו רַפְעל קָּדרֶׁשֲא דע בַׁיֵה ןיתָט ותא תכָאְו
 הָואּתַה תֶרָבְקְבּו הָסַמְבּו ּהָרְעְבַתְבּו :רָהָהדןַמ דָריַה לחנה
 ַעָגְרִּב ׁשֵדָּקִמ םֶכְתֶא הֹוהְי תלׁשְבו>נ :הָוהְיתֶא םֶתיִיָה םיִפצְקַמ
 הָוהְי יֵּפ"תֶא ּורְמַּתַו םֶכָל יִּתַתָנ רֶׁשֲא ץֶרָאָה"תֶא וְׁשְרּו ּולַע רמאל
 םֶתיִיָה םיִרָמִמ< :יִלְקְּב םָּתְעַמְׁש אָלְו ול םֶּתְנַמָאָה אָלְו םָכיִהְלֶא
 -תֶא הֹוהְי .יִנָּפְל לַּפַנְתֶאְו5 :םָכְתֶא יִתְעַּב םויִמ הָוהְי-םְע
 הָוהְי רָמָאדיִּכ יִּתְלָּפַנְתֶה רֶׁשֲא הָלָיַלַה םיִעָּבְרַאדתֶאְו םויַה םיעְּבְרַא

‘Cp 9, 7 63 םָתאָצְי | 10 ג = cf ad 10,4 | 24 x6 IAT. 
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10,16--1 3 DEUTERONOMIUM 259 

 :הזַה םיַּכ םיִּמַעָה"לּכִמ םֶכְּב םֶהיֵרֲחַא םֶעְוְּב רַחְביַו םָתֹוא הָבֲהֲאְל
 הָוהְי יּבַז :דוע ּושקַת אָל םֶכְּפְרֲעְו םֶכְבַבְל תַלְרְע תֶא םֶּתְלַמּויפ
 גה לדה לאה םינדאה ינדאו םיִהלֲאָה י יהא אָוָה םַביַהְלֶא
 םותָי טּפְׁשִמ הָשע :רחש חק אלְ םיִנָּפ .אשי"אל רֶׁשֲא אָרונַהְו

 -יִכ רגַהתֶא םָתְבַהֲאְוי :הָלְמׂשְו חל ול תַתָל רג בָהֹאְו הָנְמְלאַוי
 רַב ותא אָריִּת ka הָוהְידְתֶא>פ ים רב! םֶתייַה םיִרְג | |

 תְרַמְׁשִמ .תרסשו פי הוה תֶא תְבַהָאְוי a :ברָל םִיַמָׁשַה >>
 -תֶא אָלויִּכ םויַה םָּתְעַדְו> .:םיִמַהלָּ ויָתֹוְצָמּו ויֵמָפְׁשִמּו יָת
 דתֶא םֶביִהְלֶא הוה רסּומ"תֶא אראל רֶׁשֲאְו ועדודאל רֶׁשֲא םֶכיִנְּב
 ויׂשֲעְמ"תֶאְ ליִתֹתֲא-תֶא :הּוטְּנַה וערזו הָקְזַחַה ּודָיתֶא ולד
 רֶׁשֲאַוּצ :ֹוצְרֲא-לְכלּו םִיַרְצִמ- דל הערפל םִיָבְצִמ ְּךֹוָתְּב הֵׂשֲע רֶשֲא
 -לֲע ג ףוס-םי יִמדתֶא ףיִצַה רֶׁשֲא ובכל ויסּוסל םִיַרצִמ ליחְל ּהָשָע

 הָשָע רשאו* :הָּנַה םָיַה דַע הֶוהְי םֵדְּבאְו םָכיֵרֲחַא םָפרְּב םֶהיֵנְּפ
 םֶיבאלו ןתְדְל הָשָע רֶׁשֲאְ* :הזַה םָֹקְּמַה-דע םֵכֲּב"דע רֶבְדּמַּב םֶכָל
 -תֶאְו םַעְלְבִּפִו ָהיִפ-תֶא ץֶרָאָה הָתְצַּפ רֶׁשֲא ןבּואְרדּב בָאיִלֶא יֵנְּב
 -לֶּכ ברק םהיֵלְנַרְּב רֶׁשֲא םוקוַה"לְּכ תַאְו ָהיִלָהא"תֶאְו םֶהיּתְּב
 :הֶׂשָ רֶׁשֲא לְדָנַה הָוהְי השעמדלַּכ תֶא תארה םֶכיִניֵע יב :לֵאָרְׂשִי

 ּוקְזֲחָּת ןעמל םויה ִדּוצִמ יכנִא רשא הָוְצמַהלְּכתֶא םֶּתְרַמְשּול
 :ּהָּתָשְרְל הָמָש םיִרְבֹע םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָהתֶא םָּתְׁשִריִו םָתאָבּו

 תֶתְל םֶכיִתְבאל הָוהְי עבְׁשנ שא הָמָראָהילע ימי ובירת עמלו* =
 הָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה יִּכי ס :ׁשָבְדּו בֵלֲח תַבָז ץֶרֶא םַעְרזְלּו םֶהָל |
 רֶשֲא םִשָמ םָתאַצִי רֶׁשֲא אוה םִיַרְצִמ ץֶרָאָכ אל ּהָּתְׁשְרל הָמׂשאְב |

 םָּתַא רָשַא ץֶראָהְו יי יקרה כ ךְלְנַרְב תיקשהו ךעְרזתֶא ערֶזִת א
 "הָתְׁשִת םִיַמׁשַה רֶעָמל ת לק םִיִרָה ץרא ּהָּתְשְרְל הָמָש םיִרְבְע

gs: 05 שש 00600 0060000 6 ₪ 2 AeA © איה יי § oe veo 

 משא יקי = ס = יה ירא רע הָנעַה תש
20 s3MSS 2.656910 InN] (6,13) | Cp Ir, rw ויתקח (cf Gn 26,5) | | 

2 69MSS .u.630JY תא | 8 6830/0 םֶכְתֶא הָוצִמ | 12 * 1 6 mlt MSS an = 
 .ַשנ   | * 16 mt MSSתיִׁשאַרַמ

8 



 06 םירבד 11

 הָוהְידתֶא הָּבַהאָל םויה םֶכְתֶא הָּוצְמ יִכְּנָא רֶׁשֲא יֵתֹוְצִמ"לָא ּועָמָשִּת
 םָכְצְרַא-רַמְמ יִּתַתָנְויצ :םֶכְׁשְפַנ לֶכְבּו םֶכְבְבְלְ לָכּב ֹודְבֲעְלּו םֶכיַהְלֶא

 בש יִּתַתָבְוי :ְָרְהְצִו ָׁשְריְִו גג תפסו שוקל הָרוי וָּתַעְּב
 סכְבַבְל הָּתְפִיְַּפ םֶכָל ּורְמְשַה < יִּתְעָבְשְו ּתְלַכְמְו ףּתְמַהְבִל ֶרָשְּב
 הוהי-ףַא הָרָחְויז :םֶהָל םֵתיוֲחְּתְׁשַהְו םירחא םיִהלֶא סֶּתְדַבַעְו םָּתְרַסְו
 -תֶא ןּתִת אל הַמְדַאָהְו רַׁשְמ הָיְהְיאלְו םִיַמְׁשַהזתֶא רַצְעְו םַכָּב
 :םֶכָל ןתנ הָוהְי רשא הָבטַה ץֶרֲאָה לֵעַמ הָּרַהְמ םֶּתְדַבַאו הָלּובְי

 םָתֹא םתְרׁשקו םֶכָׁשִפנילעֶ םֶכְבְבְללַע הָלַא יִרָבְּדיִתֶא םָּתְמַשְ
 -תֶא םֶתא םּתְַמְְופ :םֶכיִיע ןיּב תַפָטֹוטְל ּויָהְו םֶפְְי-לַע תואל
 ְָמִּקְבּו ךְּבכָשְבּו ְךְרֹב ַּתְכְלְבּו י ךַתיִבְּב ָךִּתְבָשְּב םָּב רּבִדל םֶביִנְּ
 ימיו םֶכיַמָי ֵּּבְרַי ןעָמְליי :יִרָעָשְבּו ךֶתיִּב תוּוזמלע םָּתְבַתְכּו>פ
 יִמיִּ םֵהָל .תתְל םֶכיִתְבַאְל הָוהְי עֵּבְׁשִנ רֶׁשֲא הַמְדאָה לע םֶכיִנְב
 -לָּבתֶא ןורמשת רמש"םַא יִכ< סם :ץֶרָאָה-לע םִיַמְׁשַה

 הָוהְי-תֶא הָבַהאְל התשעל יםָבְתֶא הֶנצְמ יֵכֹנֲא רשא תאזַה הָנָצִּמַה
 -לָּכ-תֶא הָוהְי שיִרּוהְו 3 :ֹוָ"הָקְבַרְּו ויכְרְּדלֶכְּב תֶכְלָל םביֵהְלֶא
 דלָּכ< מ םיָמְצֲעְו םִלדָג םיוג םּתְׁשִריִו סֶכיִנְפְלַמ הָלָאָה םִייּגַה
 ןטָבְלַהְו רָּבְדִמהןִמ הָיְהִי םֶכָל ב םֶכָלְנריףִּכ ְְּרדִּת רֶׁשֲא םוקֶמה
 בצִיְתְי-אְל*5 :םֶכְלְבִּג הָיהְי ןורֲחַאָה םִיַה דעו תָרּפרַהְנ ירָהְּנַה"ִמ
 -לֶכ ינָפ"לַע םֶכיֵהְלֲא הָוהְי ןִתַי םָכַארֹומּו םֶכְְתַּפ םכינְפִּב שיא
 יכנא הֶאְר55ַ סם  ::םֶכָל רֵּבּד רָשאָּכ ּהָבדּוכְרֶדִּת רֶׁשֲא ץֶרֶאָה
 -לֶא ּועָמשִּת רֶׁשֲא הָבְרְּבַהְדתֶאי :הללקה הָכְרְּב םויַה םכיגְל ןתנ
 הָלְלָקַהְוé :םיַה םֶכְתֶא הָנצִמ יִכנָא רשא .םֶביִהְלֶ הָוהְי תוצַמ
 רשא ּךרְלַהְןִמ םֶּתְרסְ םָכיַהְֶא הָוהְי תוצְמלֶא ּועָמְשִת אליםָא
 -אל רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיָהלֲא ירחא תל םִיַה םָכְתֶא הַָּצְמ יִכנֲא

 תלה םיִזְרג nets הָכְרְּבַה"תֶא הָּתַתְנְ הּתְׁשִרל המשאב
60 

 שָמָשַה אוְבַמ רב. ירחא ןּריה רָבעְּב הָמַהְדאלַה יי גלָביע רהלֲע
 יב :הָרֹמ ינֹולֲא לָצֶא לגלִגַה לּומ הָבְרעְּב בשיה יֹנענְּכַה ץֶרָאְּב

At TIT 

 םֶכיִהלֲא הוהיײרׁשֲא ץֶראָה"תֶא תַשָרָל אבל ןּוְריהתֶא םיִָבל ָּתַ
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13 32-27 DEUTERONOMIUM | 1 

 דלָּכ תא תושעל םֶּתְרַמְשּוי :הָּבְּתְבַשיְו ּהָתִא םֶּתְשְרִיְו םכל ןָתֹנ
 :םויה םכינפל ןְתֹנ יִכנָא רשא םיִטָּפְשִמַה-תֶאְ םיִּקָחַה
 רֶׁשֲא רפה תושעל רש רֶׁשֲ םיִמָּפְשָּמַהְ סיקה הלא 12

 םיּוגַה םֵׁשודְבְע רֶשא "תו קט לדת הבאג רָּבַא- :המ
 תֹועְבּגַה-לַעְו םיִמָרֲה םיִרָהְהְדלַע םֵהיֵהְלֲא-תֶא םָתֹא םיֵשְרי םָּתַא רֶׁשֲא
 םתֹבֲצַמ"תֶא םּתְרּבְׂשְ םָּתֹחְּבְזִמ-תֶא םֶּתְצַּתְנְוי :ןנער ץערלָ תַחָתְו
 -תֶא םָּתְדַּבַאְו ןוֶעַּדנְּ םָהיֵהְלֲא יֵליִסָפ ׁשֵאְּב ןּופְרְׂשת םָהיֵרְׁשֲא

 :םָכיֵהְלָא הָוהיִל ןּכ ןושעת"אלי :אּוְהַה םוקְמַהְִמ םָמָׁש
 םּוׂשָל םֶכיִטְבָשדלָּכִמ םֶכיֵהְלֲא הוהְי רַחְבַידרָשַא םוקָמָהְדלֶאדִא יִכ
 טֶכיִתְלע הָמָש םֶתאַבַהְו5 :"הָמָש תאְבּו' ושרדת יונְבָשְל םש ומָשתֶא
 םֶכיִתְבְדִנְו םֶכיִרְדְנְו םֶכְדָי תַמּורְּת תֶאְו םֶכיִתְרשָעַ תֶאְו םֶכיַחְבַזְו
 םָּתְחַמְשּו םֶיַהְלַא הָוהְי נפל םׁש-םְּתְלַכַאק :םֶכְנאצְו םֶכְרְקְּב תֶרכְבּ
 :ךיִהלֶא הוה ךכְרְּב רֶׁשֲא םֶכיּתְבּו םָּתַא םֶכָלי חלָשַמ סבב

 רַשּיַהְדַלָּכ שיא םויַה הפ םישע ּונחנא רֶׁשֲא לכפ ןושעת אל
 דרָשַא הַָחְגהלֶאְ החומה 4 דע םָתאָבְל 6 ;ויָניָעְּב

 ביִבָּפַמ טיל םכל יֲֵהְו םְֶתֶא Co 2 הָוהְ
 ןכשל \ וב םֶכיַהְלֶא הָוהְי רַחְבְידרָשַא םוקִמַה הָיָהְויי :חַמָּב"םָּתְבַׁשְו
 םֶכיִתְלֹוע םֶבְתֶא הָּנצִמ יִכֹנֲא רֶׁשֲאלְּ תֶא ּואיִּבְת הָמָש םָש ֹומָׁש
 רְּדִּת רֶׁשֲא םֶכְיְרְדִנ הָחְבִמ לכ םֶכְדִי תָמְרְתּ ְכיֵתְרְשעמ םֶכיִחְבִזְ
 םָכיִתְְבּ כיִגְבּו םֶּתַא ֿםְכיֵהְלֲא הָוהְי לנפל םֶּתְחַמְשּויי :הָוהיל
 הלחנו קלח דל ןיא יִּכ םָכיִרעְׁשְּב רָשַא וְלָהְו םֶכיֵתְהְמַאְו םֶכיִדְבַעְ
 יִּכי4 :הֶאְרִּת רֶׁשֲא םּוקְמדלכְּ ךיתלע הָלעֶּת"פ + ל רָמשָהיי :םֶכְּתַא
 ךיתלע הלעת םָש ְּךֵטְבְׁש רֶחַאְּב הָוהְי רַתְבַיײרִׁשַא סומא
 תֹּוַאדלָכְּב קר :ָךְוצְמ יֵכֹנָ רֶׁשא לָּכ הָשַעְּת םֵׁשְו
 -לֶבְּב ּךְלְִתְג רֶׁשֹא ְךיִהלֲא הָוהְי תַּכְרֶבְּ רֶׂשְב תלכֲאו חְֵּזִּת ְׁשִפנ
 ולכאת אֶל םַָּה קר :ליאכְו יִבֲצַּכ ונלכַאו ר רּוהמַהְו אַמטַה ְּיִרֲעְׁש

 נר רשעמ ישב לכֲאַל לפותדאליז :םיָכ ּנכְפְׁשִּת ץֶרָאָה-לע
 Cp 12, 3 1 קזט 6 6 שאב ןופרשת 'א יליספו ןועדנת םהירשאו; 7.5 |
 5 * ft Lg? et dl (gloss) | "ל 6977491800 הָמַש Dתאָבּו | 7 8
 םֶכיִדִי | 9 * 46419 םכיהלא | * 69 םכל | 12 2.69 םכידבע | 16 יי. לָכאת
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 ךיַתְבְדִנ bls רֶׁשֲ 7 ךבאצו : דר תֶלכְבּ Kaisa ריח

 ישב תְלַָאְו התו רשאכ ל הוה ןתְ רֶׁשֲא נאש להקמה
 כ לּיאַהְתֶאְו יָבָצַהדתֶא לֵכֲאי רֶׁשֲאַּב א :ִּךשְפנ תּוַא לֶכְּב
 םֶּרַה לא יתְלַבְל קֹוֲח קרי ?ונְלְכאי וַָּחַי רוהָטַהְו יאָמָטַה ונְלָכאִּת

 ונלכאת אל=+ :רֶשְּבַהָע שָפּגַה לכאת"אָלְו ׁשֶפָנה אה דה יּ
 ְיִנָבְלּו ףל בטיו ןעמל ּונְלְכאְּת אֶל :םִָמַּכ ּונָכְּפְשִת ץֶרֲאָה-לע
 ל נהְיירשא ףישדק קר :הָוהְי יִגיִעְּב רֶׁשָיַה הָשַּעַתְיִּכ ירא
 rad תיָשֶעְויז :הָוהְ רֵחְבַײרַׁשַא יי תאָבּ אָשִּת דד

 םועירפ 3 לירח eas ל בטי ןעמל * דצמ יכנא רש הלאה
 ייפ  ם :ףיקלא הָוהְי יִניִעְ רַשּיַהְו ביה .הֶשֶעַת יב

 טקנתרפ ל רמה סאב שו םא שרו דיפ
 הָכיֵא רמאל םֶהיַהְלאְל שרדַתְרַּפּו ףינָפִמ םֶדֶמָשַה ירָחַא םֶהיִרְחא
 bs :יָנֲא-מּנ יהא יהל הָלֶאָה םָיגַה ודָבַעְ

 .:טתותלאל שָאַב ופרש יתרת 5 םָהיִנְּב"תֶא םנ כ
 גרמה .יתא יימָבְתֶא הָּוצְמ יִכנָא רֶׁשֲא רַבְּדַהדלָּ תֶאי 13

 ₪. :ונממ עֶרנִת אָלְו וֵלָע ףסתדאל תשע
 :תפומ ֹוָא תא ְּךֶלֵא ןתְנְו םולח םקח וא איבְנ ְךְְּרקְּב םּוקְיְיכי

 םיָרֲחֲא םיָהלֲא יֵרֲחַא הָכָלג מאל ךיִלַא רָּבּדדִרֶשַא תפּומַהְו תֹואָה אָבּו
)sic 6 [sed non aw] in 15 et 15,22) || 28 * an18 26 ךדבע | 22 6 + ךֶּכ  

 6 + תישעו || * ..5!6 םויַה ףוצמ | Cp 13, 1 = 68180 ףוצמ | * 6+
 = םֹויַה | <* 680 רמשְת.
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 לֶא וא אּוהַה איָבָּנַה יִרְבְּדלֶא עַמְׁשִת אָל* :םֵדָבֲעָגְו םָּתְעַדִדאָל רֶׁשֲא
 םֶבשיה תעַצְל םֶכְתֶא םֶכיִהְלֶא הָנהְי הָסַנִמ יִּכ אּוהַה "םולַתה םלוח
 הָוהְי יִרָחֶא םֶכְׁשְפַנ-לֶכְבּ םֶכְבבְל-לְכְּב םכיֵהְלָ הָוהידתֶא םיִבַהֶ
 עָמְׁשִת ולב ורֹמְׁשּת ויָתֹוצִמ-תֶאְו ואָריִת ותאְו וכל םֶכיֵהְלֲא
 אּוהַה םולֲחַה םלח וָא אּוהה איִבָּנַהְופ :ןְּקְּבְדִת וב ודָבְעַת ותאְו
 םִיְצִמ ץֶרָאַמויםָכְתֶא איצומה םֶכיֵהְלָא הָוהְי-לַע הָרְסירּבְד יִּכ תַמּוי
 תֶכָלְל ְךיָהלֲא הָנהְי ךוצ רשא ְּךְרַּהְדןמ ְךֲחיִּדַהְל םיִדָבַע תיִּבמ ףֶרַפַהו

 מארב יָא ְךִתִסָי כ  ס ברקס עֶרָה ָתְרעֶבוּהָּ
 רֶתָּפַּב ָּךְשְפִנְּכ רֶׁשֲא ער ֹוָא ףקיח תֶׁשֲאווֲא ףתברא נבו
 :ףיִתְבאְו הָּתַא ָתְעַלְי אֵל רֶׁשֲא םירחא םיִהלֶא הָדְבַעְְו הָכְלְג רמאל
 ָךֶּמִמ םיִקחְרַה וִא ְּךיֶלֵא םיִברְקַה םֶכיִתְביִבְס רָשַא םִיֵמעָה יֵהלֲאַמ*
 ויִלָא עַמַׁשת אָלְו ול הָבאתדאְלפ :ץֶרֶאָה הֶצְקדדַעְו ץֶרֶאָה הָצְקִמ
 רה יב :וילע הָּפַכְת"אלְ למְחַת"אָלְו 0 ךְניֵע סוָחְת"אְלְו
 :הָנֹרֲחאַּב עי דיו ותיִמַהל הָנושארְב וָּבדהְיִהִּת ָךְדָי ּונָנְרַהְּת

 רפאל אר עמְש לארְשלו :םידְבע תיִבַמ םירצמ זר
 תַחאְּב עק ס דרקִב ה הֵּנַה עֶבָה רב תושָעְל

 הָרְבַעְְ הכל רמאל םֶריִ יבשת וחיו ףברקמ לולב
 במיה תל תרקחו רי :םתְערידאָל רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיִהְלֶא

 אבר דת ann הָללְׁש- לָכְדתֶאְויל : :יבְרְְיִפל ּהתְמָהְּב"תָאְו
 הָתְיָהְו ְךיִהלֲא הָוהיל ליל ּהְלְלָשדלָּכדתֶאְ ריִעָה-תֶא שָאְב ָּתְפרָשו
 םֶרֶחַהְִמ הָמּואְמ הדי קָּבְדידאלרי :דוע הָנְּבִת אל םלוע לת
 רֶׁשֲאַכ ָּבְרַהְוָךֶמַחְרְו םימחר דלתו ופא ןוָרֲחַמ הָזהְי בּושי ןעמל
 -לָּבתֶא משל ְךיֶהלֲא הָוהְי לוקְּב עַמְשַת יב :ךיִתְבַאל עּבְׁש
 הָוהְי יִניֵעְּב ירָשּיַה תושעל םויַה ךּוצְמ יכנָא רֶׁשֲא ויָתוָצִמ
 ּודְדְנְתִת אָל םֶכיֵהלֲא הָוהיל םֶּתַא םיִנְּב 4  ס :ףךיהלא
 הוהיִל הָּתַא שורק םע יִכי :תַמְל םֶכיִניִע ןִיּב הָחרְק ּומיִשְתִאַלְ

 3 ?1 םַדָבעֶנְו | 6 = 6 ףַאיִצומַה ְךיִהלֲא | 7 ₪ 6 6 וא ףיִבָאְַב |
(cf 6,18).ז2 26 + דוע || 16 = >6 || 19 6 + בוטַהְו  
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 הַמֵהְּבַה תאזי :תָבעות"ל לפאת אל ס המראה יג לע

 קאְו רּוָמָריֵבְּו לא :םיִזע הָשְו םיִבָשְכ ה רוש ּולכאת רֶׁשֲ
 יִתָש עַסָש תַעְסשְו הָסְרפ תָסְרְפַמ הָמַהְּבילְכְו רמו וָאְתּו ןָשידְו
 ּולְכאְת אָל הָז-תֶא ְךַאז :ּולכאּת ּהָתֹא הָמַהְּבַּב הָרג תלעמ תוסְרפ
 תֶבָנְרַאָה"תֶאְו לֶמָּנַהתֶא הָעּוסְׁשַה הָחְרַּפַה יִסיִרְּפַמִמּו הָרּגַה ילעממ

KB: i 

 םַה םיִאָמְט ּוסיִרְּפַה אל הָסְרַפּו הָּמַה הָרְג הָלעמיִּכ ןֿפְׁשַה-תֶאְ
 םֶכָל אּוה אֵמָט יהרג אֶל אוה הְָרַּפ סיִרְפַמהיִּכ ריִזַחַהתֶאְו :םֶבָל
 הֶזתֶאפ ס וענת אל םֶתְלְבְנְבּ ולכאת אל םֶרָשְּבִמ
 :ולכאת תֶׂשְקְׂשִקְו ריִּפנְס לרְׁשַא 2 םִיַמִּב רֶׁשֲא לָּכַמ לְכאּת

 ס = םָבְלאוה אָמְמ ולכאת אֶל תֶשקָשקְו ריִפנְס יִלְיִא רש לבי
 רַשָּגַה םָהַמ ּולְכאְתִראל רֶׁשֲא הזוי :ולכאת הָרֹהָט רוָּפְצְלָּכיי

 -לָּכ תֶאְו + :הָניִמְל "הָידַהְו היאָהדתֶאְו יהָאְרֶהְו יי :הּיְנְזֲעֲהְו םִרָּפַהְו
 -תֶאְו ףַחְׁשַה-תֶאְו סָמָחִּפַה-תֶאְו הָנעַיַה תָב תֶאְוי5 :וניִמְל ברע

 -תֶאְו תֶאְקְַו :תֶמָשְגִתַהְ ףּושְניַהתֶאְו סוכַהֶא :ּהָניִמְל גה
 תָפיִכּוַהְו .הָביִמְל הָפְנַאָהְו הָדיִסֲחָהְוי :נְׁשַהתֶאְו הָמָמְרִ
 ףוע"לָכ> :ולַכֲאי אל" םֶכָל אוה אָמָט ףועָה ץֶרָׁש לכויפ :ףלטַעָהְו
 ךיִרָעָשְּבְררֶשא רגל "הֶלבְנילב ולָכאְתְאליי :זלכאת רוהט
 ְךיִהלֲא הָוהיל הָּתַא שודק םע יִּ יבכבל כמ וא ּהָלְכַאַו הָנְנְּתַת

 פ | ּווָמִא בֶלַחַּב יִדָג לֵׁשֹבְתאְל
 :הָגָש הָנָש שה אָציַה רז ז תֶאּובְּת" לכ תֶא רָשַעּת רשע

oe oes 
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 לכ רַכָשַבּ = ואבו רֶקְבַּב שנ היאְּת"רׁשַא | לב ה
 Cp 14, 2 2.6561 +. ךיהלא | 3 2.680 ולכאת | 4 630 הָשְו | 6 680
 תלעמו | 7 1 6 15155 יֵלֲעַמ | 8 =" 1 6 6 אל הָרֵג אּוהְו הָסְרפ עַפְׁש עסשו
 רוני vel) ר(; ubi Al) cf Lv, 7 ר( | 13 1 roMSS 6 הָאְּבַה-תֶאְו: +

(Lv: ,18( |2. | 16 6 תא | 17 1 םֶחְרַה  dl 6 5155 6; cfזץ 1514 |°  

 19 6 םֶהֵמ ולכאת אל | 22 = הָנָׁשְב (15,20) | 3 6 + ךיהלא הוה.
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 הָּתֹא ּתְחַמָשְו ְךיִהלֲא הָוהְי יֵנְפִל םָׁש ָּתְלְכָאְו ְּךֵׁשְפנ ָךְלֲאְׁשַּת רשא

 הָלַחְגְו קלח דל ןיא יפ גבעת אל ְּףיֵרעְּׁבירֶׁשא ינלהְיז תי
 ּרָשָעַמלָּכדתֶא איִצֹוּת םיִנָש שֶלָש ו הַצְקִמּ ס :ְדמע

 קח ולריִא יכולה אביי :ּיִרָעָשּב ֲתְחַנַהְואוָהַה הָגָשּב אוב
 עבו ּולְכִאו 4 רֶׁשֲא הנמלה םֹוֲַּהְו רֶגַהְ הע הָלֲחנְו

 טְמְׁשַה רב 5 :הממש השעה םיִנש-עבש ץקמי 15
 -תֶאְו גהָעְרְתֶא שנא ּוהֲעְרְּב הֶׁשֵי רשא ודי השמ לעב"לְּכ טומש
 ל הָיִהְי רָשאְו ׁשְגִּת יִרְכֶּנַהְתֶאי :הָוהיל הָטְמָש אָרְקִדִיִּכ ויַחֶא
 ךרְביִּכ ןֹיְבֲא ְּּבדהְיָהְי אֶל יִּכ סָפָא< רי טֿמְׁשת ְיָחָא-תֶא
 24 ל הָלְֲ תי הלא הָוהְי רָשא רב הֹוהְי ךכְרְבִ

5 |... 

 כ םיֿר יונ od טבעת 1 תא םיגר סווג טבעה 0
 דָתֲאְּב יא דָחַאמ ויט ב הָיְהִיַּו סם לְׂשָמְ אָל

 9 תא חָּתְפְת ָתָפיכ :ןויִבָאָה יח "תא ץפקת אָלְ
 הָיָהְיִפ ל רַמשַהפ ול רַסְחָי רֶׁשֲא ורסחמ יב ּונָטיִבְעִּת טֵבעֶהְו
 הָטִמֶשַה תַנָש עֵבְׁשַה-תַנְׁש הָבְרְק רמאל לעלְב בלע מח

 הָָהְו היהְילא לע אַ ול ןתת אלו ייָאָה ףילְּב נע הע
 רבה לב יִּכ ל ּךִּתַתְּב + ל עֶביײאָלְ ול ןתת וב :אָטח ב

 חַתְפִת הת .רמאל ךוצמ יִכנא ןֿפ- 4 ץֶרֲאה ברקמ יבא .לּחְ
 רָכָּמִכ< סם  :ְּצראְּב ָּךְנוְבֶאְלּו נעל ּףיחאְל ףֶדָיתֶא
 תֵעיִבְׁשַה הָנָשַבּו םיִנָש שש ךךבעו היִרְבָעַה וָא יִרבָעָה ףיִחֶא ל
 ּונָחְלַשְת אל ּךִמִעִמ יִׁשְפֲח נחלש ְּמִעַמ יִשְפָח גֲחלׁשִּת

 ּךכרְּב רשא בקמ נר ְנאָצִמ ול קיִנעּת קיגעָה + :םקיר |
 דפי םִיַרצִמ ץרא תיִיָה דָבַע יִּכ תְרַכְזְו5 לת ְףיָהלֲא הָוהְי

 מ ל בוטדיפ יבא צבא יב ב ךמלמ אָצֲא אל לא רמי
29 wx6L3Y ;ל ירי cf ad 27 | Cp 15, 2 ins? תַא הֵׁשֵמ | 3 1 prb טמשּת | 

 4 5 ..650-.ךיהלא | 7 6 ץֶרָאָּב | 9 =י1 5 רבְד ךבבל םע | 141 6
 6 רׁשֲאַּכ.



 266 :םרבד 16,12—15,17

 םלוע דֶבֲע ּךֶל הָיָהְו תֶלְּבּו ֹונְזֶאְב הָּתַתְנְו עַצְרַּפַה-תֶא ָּתְחְקְלויז
 יֵׁשְפִח וָתא ףַחְלשְּב ְּךָניִעְב הָשְקיְדאְל* :ןֵּב"הָׂשעַת ךִתֶמאל ףאו
 ...| . ְךיהְלֶא הָנהְי ףכרבו םיִנָש שש ָךדָבע ריִכָש רכש הָנָשִמ יכ ְּךְמִעַמ

.. 

 ךְרקְבִּב דלי רֶׁשֲא רֹוכְּבַה-לְּכפ | 5 :הָשַעִת רֶׁשֲא לֶכָּ
 אָלְו ףרוש רֶכְבְּב בַעְה אָל יִהְלֶא הוהיִל שידת רֶכְזה ְנאְָבּ
 םוקּמּב הָנׁשְב הָגָש ּוָלְכאִת ְּךיָהלֶא הָוהְי יֵנְפַל= :ךֶנאצ רוכב זֵגָת
 רוע וא ַתַסָּפ םומ וב הָיְהְודיִכְויי :ִַּתיִבּו הָתַא הָנהְי רָחְבַײרְׁשַא
 אֵמָּטַה ּונְלְכאּת ףיִרָעָשִּב< ְיָהלֲא הָוהיל ּונָחְבְזִת אָל עֶר םּוָמ לכ
 ץֶרָאָה-לַע לכאת אָל ֹומָּדתֶא קרפ ילָיאְָו יִבָצּכ וְָּחַי רוהֶטהו
 ּפ :םִיַמַּכ ּונָבַּפָשִּת

 חַסָּפ ּתְחְבְזְוי :הָלְיְל םירְצַּממ ְּיַהלֲא הָוהְי ףאיצוה ביִבָאָה ׁשדָחְּב
 :םָׁ וָמְש ןְּבׁשִל יהָוהְי רֶחְביײרְׁשַא םוקְמּב רֶקבּו ןאָצ ךיַהְלֶא הָוהיל
 יִכ יִנָע םָחָל תֹוצַמ יָלְע"לַכאְת םיִמָי תַעְבש ץֶמָח ֹויָלָע לָכאת"אָל
 ץראמ ְךִתאַצ םוידתֶא רכזת ןעֶמְל םירָצִמ ץֶרָאמ תאָּצי ןֹוֹופַחְב
 םיִמָי תַעְבְש ָךְלבּנלֶכְּב רֶאְש ָהָל הֶאְרְיאלְוי :ףויח יֵמְי לָּכ םִירצַמ
 ימי: אל רָקְִל ןושארַה םּוֶיּב בֶרָעְּב חַבֶזִּת רֶׁשֲא רֶשְּבַהְןִמ ןיִלָיאָלו

es -.. 

 הָוהיל תָרָע יִעיִבְשה םויַבּו תוצמ לכאת םיִמָי תשש* יּדיִלָהְֶ
 דרֶפְסִּת תֶעְבָש הָעְבְשי סם הָבאָלְמ יהָשְעַת אל ףיִהלֶא
 גח תיִשְעְויי :תֹוְעָבָׁש הָעְבַש רפְסְל לַחָּת הָמָּקַּב ׁשֵמְרָח לֵתָהַמ ג

 ְךְּבְרקְּב רֶׁשֲא הָנָמְלַאָהְו םותיהְו ךגהו יִרַעְשַּב רֶׁשֲא יִוֵלַהְוְךְתָמֲאְ
 דֶבעיִּכ ָתְרכְוויי :םָׁש ומָש ןְּבְשִל ְיִהלֶא הָוהְי רחְבִי רֶׁשֲא םוקָמַּב
 פ  הָלֶאָה םיִקֲחַה-תֶא תיִשְעְו ָתְרמָׁשְו םיִרָפִמְּב תיִיה

  = adךיהלא | 6 * טפק +  | Cp 16, 2 2659ךיִנִעְב 34 1321155 18
  | 10 *1לכ  || * ins vel Dy 4.x), vel Ty (cf 12,11) | 8 8MSS 6%םש

prb NRD(3); cf 17, Ez 46,5.11 || ל 9MSS x6 ֶּךֶכֵרָּב (cf 15,6.14( || .זז 14 6 

 | ךדבע | 12 ..6 םירצמ ץראב.



1-8 DEUTERONOMIUM 267 

 :בְקיִמּ ְָּךְנְָנִמ ְךְפְסָאְּב םיִמָי תַעְבַש ל הָׂשֲעָּת תכָּסַה גחי3
 רגַהְו יולהו ּךִתַמַאְו ףּרְבַעְו ךתבּו ָךְנְבּו הָּתַא ְךגַחְּב תְחַמְשְויי
 : :ox °° oes “Tr לא הנחיל גת םיִמָי תֵעְבׁשי ירש רֶׁשֲא הָנְמְלֲאָהְו םותּיַהְו

 ס לת
 ןָתֹנ ְךיָהלֲא הָוהְי רֶׁשֲא ְּיִרְעְׁש"לְּב ףֶלְְּתִת םיִרָמְׂשְו ה /
 אל טַּפְׁשִמ הַטֲת"אְליפ :קֶדָצ-טַּפְׁשִמ םעָה"תֶא ּוטפַשְו ךיִמְבְְׁל ל
 ףלסיו םיִמָכַח יִניִע רָּועְי דַחשַה יִּכ רחש חָּקִת"אְלְו םיִנָּפ ריֵּכַת

 ץֶרָאָה"תֶא תשרי הָיָחִת ןעמל ףְדְרִת קְדַצ קָדְגי :םקידצ יִרְּבּה
 דלָּכ הָרְׁשֹאְךלעֶמִתיאְליי  ס כ ןתנ יָהלֶא הָוהיײרַׁשַא
 הָבֵצַמ ְךְל םיִקְת"אָלְו=י ִּךְל-הַשַעִּת רֶׁשֲא ְּךיָהלֲא הוהְי חֵּבְזַמ לַצֲא ץע
 a הֹוהיִל ֵּבְזתאָלי וו: | הלא הָוהְ אָגָש רשא

 ל וחַתְשיו םיִרָחַא .םיִתלֲא בעתו וש ותיק : רע 5

oe eee 

 אֹוהַה הׂשֲאָהיתַא א אהה .שיאָהְדתֶא תו :לארשיב תאּזַה
 -תֶא וא שיִאָהדתֶא ףיִרָעָשדלֶא הָּזַה עֶרָה רֵבְַּהתֶא ושע רֶׁשֲא
 הָׁשלְׁש * וֶא םילע םִיָנְׁשויָּ-לַעפ ּותָמְנ םיִנְבאָּב םָּתלְקְסּו יהָׁשֲאָה
 ָּב-הָיְהִּת םיִדַעָה דָיז ורָחֶא רע יִפדלע תַמּוי אֶל תַמַה תָמּוי םיִדֲע
 ָדַּבְרִּקִמ עבה ָּתְרַעְבּ הָנרחאְּב הל דִיְו ותיִמַהל הנשארב

 ןידל ןיִּהְןיּב ללב טֿפְׁשִמל רָבָּד ְךֶמִמ אלפי יִפ5* פ
 רֶׁשֲא םִוקַּמַה-לֲא תיִלָעְו ָּתִמקְו ךיֶרֲעְׁשּ תַביִר יֵרְבַּד עַנָנָל ענג ןיִבּ

14 cf זז | 16 51 קמ הָאְרִי | *1 ₪ הָאְרְי (ax [cf wx] INQ! ut Al Ex 
23,15. 34,20) | IQ 3IMSS xxSE(14MSS)H אלו | 25 ₪7 5 x | 
 | עֶרָה  (cf 19,15) | 7 8יפִרלע + 2697 5155 6



 268 | םירבד ‘17,9186

os -.. 

 :טְָּׁשִמַה רכה תֶא ל וגה תש ה סי היתי רש
 רַחְבַו רֶׁשֲא אּוהַה םוקְּמַהְִמ ל ודיגנ רשא רֶבְדה יפיע ָתישָעְוי
 רֶׁשֲא הָרותַה יפילעיי :ףוךוי רשא לָכְּכ תושעל ָּתְרַמָשְו 'הָנהְי
 רֵבְּדַהְְוִמ רּוסת אָל הֵׂשעַּת ָּךָל ורְמאָיײרְׁשַא טַּפְׁשִּמַה-לַעְו ךורוי
 יִּתלבְל וז הׂשֲירְׁשֲא ׁשיִאָהְויי :לאָמָשּ ימי 6 ּודיִנידרָשַא

 וארו ועמי סה"כ :לֶאְרְשימ עַרֶה ת תְרעְבּ אותה ׁשיִאָה תמו
dn.סם דע יי  

 :אּוה a ath ה יב שיא + תַתְל אל 9 יל

 תוּבְרה ןעַמְל הָמָֹצִמ ָָה"תֶא ביׁשיאָלְו םיסוס ול"הּבְרודאְל קיפ
 אָלְויז :דֹוע הּנַה ְּךדדּב בּׁשָל ןופסת אֵל םֶכָל רֶמָא הָוהיִו סּוס
 :דָאְמ ֹול"הַּבְרִי אל בָּהְזְו הָסַכְו ֹובָבְל ריִסָ אָלְו םיִשָנ ֹולזהָּבְרַ
 הָרּוּתַה הגשמת 6 בַתָכְו ותְבַלַמִ אמ לע ותְבָשְכ הָיָה
 -לָּ וב אָרְקִו ומַע הָתְיֲהְופ :םיולה םיִנָהְּכַה יִנָפְלַמ רָפס-לע תאוה
 יבְּ-לכ-תֶא רֹמְׁשָל ויִהלֲא הָוהְיתֶא ארל מלי ןעמל רייח ימי
 בָבֶל יִּתְלְבְל>ס :םתשעל הָלֲאָה םיִקְחַהְתֶאְו תאּנַה הָרּתַה

 םיִמָי ךיִלאְו ןעמל לואָמְשּו ןיִמְי הָומַהְןמ רו יִתְלבְלּ ויָחָא
 ס לָאְרְשַי בֶרָקְּב וינָכּו אּוה וָּתְכלְמַמ"לַע

 -םע הָלֲחַנְו קְלַח ול טְבְׁשְּכ םִיָלִה םיִנַהְִל הָיָהְידאלי 8
 ויָחֶא בֶרְקְּב וג"הָיָהי-אל הָלֲחנְי :ןלַכאְווְָלֲחַנְו הָיהְי ישא לֶאָרְׂשִי
 םיִנֲהְכַה טפְׁשִמ הָיָהִי הוי ס :ל"רָּבד רֶׁשֲאכ ּותָלֲחַנ אּוָה הָוהְי
 עָרזַה ןהכל ןַתָנְו הָשדסא רֹוׁש-מַא חַבָנַה יֵחְבְז תֶאְמ םָעָה תֶאַמ
 ךְנאָצ זג תישארו ְךָרֶהצְוָךָׁשְיִת ְךְנָגְּד תישארי :הָבּקַהְו םיִיָחְלהְ
 -םֵׁשְּב תַרָשָל דמעלי ְךיָמְבְׁש לָּכִמ ְךיִהלֲא הָוהְי רחב וב יִּכ5 ולְדְּתִּת
 ךירעש רַתַאַמ יולַה א אביי ס :םִיִמַהלְּכ וינבּו אּוָה יהָוהְי
 םוקָמַה-לא ושָפַנ תָּנאדלָכְּ אָבּו םַש רָנ אּוהְרֶשַא לֶאְרָשילּבִמ

Cp 18, 5 7%ּהָב |  Ig5-4 ךיהלא |  (cf 19,18( | r09 6 ּושְרֶדְ  
 ומשב ךרבלו ותרשל ךיהלא הוהי ינפל דמעל (6/ 10,8)
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 םיִוְלַה ֹויָחָאדלְכְּכ ויָהלֲא הָוהְי םָשְּב תַרָשְוז :הָוהְי רַחְבִידרַשַא

 -לַע יוירּכממ דב יולכאו לח קלי :הָוהְי ינָפל םש םיִדָמְעָה
 ס :תֹובֲאָה
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 ָתְבּוונּב ריכעמ 2 ape ּמֵהָה םיוגה תבע תוטל
 בוא לֶאשְו רֶבָח רָבחְויי :ףָשַכְמּו שָחַנְמּו ןְגועָמ םיִמָסָק םסק שָאָּב
 ללְגבּ "הָלֶא השב יהָנהְו תבַעותיִכיי :םיִתַּמַה"לֶא שרד נעו
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 -אל תאָּנַה הל ׁשֵאָה-תֶאְו רתְלֶא הו hin עמֶשל תא

 בד רֶׁשֲא ּוביִטיַה לא הָנהְי רֶמאיז :תוָמָא אָלְו דע הָארָא
 רָּבדְו ויֿפְּב יֵרָבְד יִּתַתְְו ְּךוָמָּכ םָהיֵחא בֶרָקִמ םֵהָל םיִקֶא איִבְניי
 יֵרָבְלָא עַמְׁשידאְל רֶׁשֲא ׁשיִאָה היָהְוִפ :ּונָוצֲא רֶׁשֲא"לְּכ תֶא םָהיֵלֲ
 רב דיזי רֶׁשֲא איִבנַה ְךָאי :ֹוָּמִעַמ שֶרְֶא יֵכֹנֲא יִמְׁשַּב רָבִדְי רשא
 םיָהלֲא םָׁשְּב רֵַּדְי רֶׁשֲאְו רֵּבדְל ויִתיּוצְראָל רֶׁשֲא תֵא יִמְשַּב רָב
 -תֶא עַדָנ הָכיֵא ךֵבָבְּ רמאת יִכְויז :אּוָהַה איִבָנַה תַמּו םיִרָחַא
 -אֹלְו הוהְי םֵׁשְּב איִבָּנַה רבי רשאי :הוהְי רְּבְד"אְל רֶׁשֲא רַבְּרַה
 ֹורֵּבִּד ןודְזְּב הָוהְ ורּבְדאל רֶׁשֲא רַבְּדַה אּוָה אבי אלו רֶבָּרַה הָיָהְי
 ם ּונָמִמ רּנָת אל איִבָּנַה

we © השש 0 7 קא pie wep weg rr wor cee gi הראש 0 | ‘me מפ 

 רשֲא י יֵחְ הַמָׁש סונידרשא חצה רבה הזוי :חצר" וש הָּמְׁש "םונל |

 שאו  :םָשְלֶש לָמָּתִמ ול אנשדאל אּוָהְו תַעַיִלְבָּב ּוהָעְרְזתֶא הבי

 ץַעָה תֶרָכל \ ןזרנב ֹוָדי הָּתְּדִנְו םיִצָע בָטִחל רעב ּוהֲעַריתֶא אבָי

 8 5 6 לבאי | ל 1 קזל רויָרָכַּמַמ (ץe1 ? ֹויָרָּכַמִמ cf2R 12,6.8) | זז 26 רָבח |
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 220 םירבד : 20,3—19,6

 תֶחַא-לָא םונָי אוה תֶמו ּוהֲעְרתֶא אָצְמּו ץַעָהְומ לֶזְרּבַה לַשְנו
 ובָבְל םחי יִּכ חַצרָה יֵרְחַא דה לַאּג ףְריְּפ :יָחָו הָלֲאָה"םיִרְעָה
 אָל יפ תֶוָמ"טַּפְׁשִמ ןיִא ֹולְו שָפַב ּוהָּבַהְו ּךֵרַָּה הָּבְרייִּכ יִׂשֲהָו
 םיִרְע ׁשְלָׁש רמאָל ומ כנא וקל :םשְלָש לֹומְּתִמ ול אּוָה אנש

 יב :דיתבאל תל רָב רֶׁשֲא ץֶראָה- לָּכדתֶא ל ןתנו יבא
 הֿבַהאְל םויַה ל ףּוצְמ כנא רֶׁשֲא ּתתשעל תאּוַה הֶוָצִּמַהְדלָּכדתֶא רֹמְׁשִת
 שלש : דוע דל ָּתפסִיְו םיִמָיַה- לכ ויִכְרְדְּב תלו יהא הָוהְידתֶא
 רֶׁשֲא ּךִצְרֶא בֶרְקַּב יקָנ ד ךֶפָשי אָלְויפ :הָלֶאָ שֶלֶשַה לע םיִרָע
 היִכְו  פ  :םיִמְּ לע הָיָה הלחנ ל ןתנ לא הָוהְ
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 ּנְתְנְו םָשַמ ותא השל וי ינקו וחלש :לאָה םיִרעֶה תַחַאלָא
 יקנהרםד ָתְרעֶבּו ויִלָע ךְניִע סותַתדאְלי :תמָו םּדַה לאג ךִיְּב ותא

 ס דל במו לאָרְׂשומ
 לַחְנִּת רָשַא ְּךְתַלֲחנְּב םינשאר ּולבְג רֶׁשֲא ער לּוָבְנ יִסַת אֶל

 ל ס השר ל ןתנ יל הָוהְי רֶׁשֲא ץֶראְּב

 ew הוו :רֶבָּ es םיִדֲע השל יפי לע א םיִלֲ רגש

 ביִרָה םֶהָלירָשַא םיִשְנַאָה"יִנׁש מעוז :הָבְס וּב תוָנעְל שיא
 :םֶהָה םיִמָיִב וי רֶׁשֲא םיטְָׂשְַו יִנָהְּכַה יגָּפל הָוהְי יגל
 :ויחָאְב הֶנַע רקש דַעָה רקש-דע הָּנַהְו בָטיַה םיִטְפָשַה שרדו
 :ףברקמ עֶרָה ּתְרעְבּו ויָחֲאְ תושעל םַמָז רֶׁשֹאַּב ול םֶתיִשַעַופ
 הָּנַה עֶרָה רב דוע תושעל ופסידאלו ּואָריְו ּועָמָשְי םיִרָאְשִּנַהְויפ
 דָיְּב די ב ןש ןִיִעְב יע ׁשֵפָנּב שַפנ ךניע סוְחַת אָלְויי ָָּבְרקְּב
 ₪ ' לנְרְּב נה

 ממ בר םע בֶכרְו סּוס ָתיִאָרְו dedi הָמֲחְלַמַל אַצָתְדיִּבי 20

 הלא + רַמָאְ :םקחדלשור רד \ ןהפה שָּגְנְ הלה םֶכְבְרק
 ףךרָילא ם םכיביא-לע הָמֲחְלַמַל םיַה םיִבַרְק םֶּתַא לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
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 הָוהְי יִּבי םֲהיֵנְפִמ ּוצְרעֶּת"לַאְו ְָּפְחַּת-לַאְו אְריִּת-לַא םֶכְבַבְל
 :םֶבְתֶא עישוהל םֶכיֵביאדםע םֶכָל םֶחְלָהְל םֶכמַע לה םָכיֵהְלָא
 אָלְו ׁשֶדָח-תיב הָנּב רֶׁשֲא שיאָהיִמ מאל םֵעָה"לֲא םיִרְטְׁשַה ּורְּבדו5
 -ימּו6 ּונְכְנֲַי רָחַא שיאו הָמֲחלּמַּב 2 תּומְידְּפ ותיבל בשיִו קי וכְנֲח
 הָמָחְלִמּב תּומְיְְ תיל בשיו לי ולח אָלְו םֶרִכ עֶטְנ רֶׁשֲא ׁשיִאָה
 לו המקל אָלְו הָׁשֲא ׂשֵרֲא רֶׁשֲא שיאָהיִמּול :ּונְלְלַחְ רֶחַא ׁשיִאְו
 םיִרָטְשַה ּופְסִיְו :הָנֲחָּקִי רָחַא שיאו הַמֲתלָמַּב תּומְיַּפ ּותיִבְל בֶׁשיְו

 תיל ביו ךלנ בבלה רו אריה שיאָהיִמ מאו טעֶה"לֲא רד
 -לֶא רָּבדְל םיִרְטְׂשַה תֶלַכְּכ הָיָה :ֹוְָבְלַּכ ויָחֶא בֵבָליתֶא סָמִי אָלָ
 -לֶא בֶרְקְתִדיִכ5  ס  :םַעָה שאָרְּב תוָאְבְצ יִרָש ָדָקָפּו םַעָה
 ְךְנְעַּת םולָשדםַא הָיָה :םולָשְל הלא תאְרְקְו היל םֶחְלַהְל ריִע
 :ףּודבעו סמל ל יהי ּהָּבדאָצְמְּנַה םַעָהלְּכ הָיָה ל הָחְתַפּו
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 ּהָגָתְנּוי :ְהיִלֲ ּתְרֹצְו הָמֲחְלַמ כך הָתְׂשֲעְו ו דש םיִלָשת אָל"םֲאְו
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 הוהיל םָתאָמֲחו .iris וע רֶשַא .םתבעות ככ תושעל ; םֶכַתֶא
 היל םֶחְלָהְ םיֵּבַר םיִמָי ריעד לֶא רּוצְתְיִּכּפ  ס :םֶכיַהְלא
 לכאת ּונָמִמ יִּב ור לע ַחְלַנְל ּהָצֲעתֶא תִיַחְׁשַתדאְל הֵׂשְפִתְל
 ץע קרי" :רֹוצַּמּבְךיִנְּפִמ אבל הדׂשַה ץע םֶדָאֲה יִּכ תֶרָכִת אל ותאְו
 רוצָמ תיִנְבּ ָתְרְכְ תיִחְׁשַת ותא אּוה לְכַאַמ ץֶעְאל יִּכ עדַּת-רְׁשַא
 פ  הָתְדְר רע הָמְֲלַמְ מע הע אוה"רָשַא ריעָהלע

 sd ּודְדָמּו ג ְיִפפשְו ד ךיגקז ואְצְ> והכה ימ עדּונ 0 הָרָשּב לַפֹב
 וקל לְלֲחֲה-לֲא הָברְקַה ריִעָה הָיָה :לְלֲחֲ תֶביִבְס רֶׁשֲא םיִרָעָה
 הָכׁשְמאל רׁשֲא ּהָּב לבע-אל רֶׁשֲַא רק תלנע אוהַה ריִעָה יֵנָקָז
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 272 םירבד 23—21,4

 רֶׁשֲא ןַתיִא לַחְנְדלֶא הָלְנֲעָה"תֶא אוָהַה ריִעָה יִנָקְז ּודרוהְו+ לעב
 שנ נְו לֵב הָלנעֲהיתֶא םָׁשּופְרָעְ עֶר אֵל וב דבְְאל

 אֹוּהַה ריִעָה לק לבו ועֶגְעלְכְו לב הָיָה םֶהיּפ "0 הוה
 :לֵחַּנַב הָפּורֲעָה הָלְגָעָהְדלַע םֶהיֵרְי-תֶא ּוצֲחְרי לְלֲחֲה-לא םיִבֹרָקַה

 בפ :ּוָאְר אל וניניעו הָּנַה םָּדַה-תֶא הפ אָל נילי ּוְרָמָאְו נעו
+ - 

 העת דברקמ יקנה סו רעְבְת התו בה םֶהָל רנו
 אלע הָמְחְלִמַל אָצַתְִכ< סם  :הָוהְי יִניֵעְּב רָשָיַה
 תֶׁשֲא יהָיְבְׁשּב ָתיִאָרְויי :ויָבֵׁש תיִבָשְו ּךֵדיְּב ךיִהלָא הָוהְי ונתנו
 ְךותלֶא ּהָתאַבַהְע* :הָשאְל ךל 'ּתְחקְלְו ּהָב ָּתְקַשָחְו ראָת"תַפְ
 תַלְמָשתֶא הֶריִסַהְויי :ָהיֵגְרְפִצ"תֶא הָתְׂשֲעְו הָׁשאֹר"תֶא הָחָלנוְָתיֵּב
 חַרָי ּהָמֲא-תֶאְו ָהיִבָאתֶא הָתְכָבּו תיְִּב הָבְשִיַו ָהיֶלָעְמ ּהֶיְבַׁש
 היָהְוי :הָׁשִאָל ָךְל הָתִיִהְו ּהָתְלַעְבּו ָהיֶלֵא אֹוָבָּת ןפ רַחֵאְו םיָמָ
 ףָקָכִּב הָּנרְכְמַתְאָל רֶכְמּו ּהָׁשְפנְל ּהָתְחַלׁשְו הָּב ָּתְַפִח אָלימֲא
 שיִאְל ןיְהְתייִכפ  ס  ּהָתיִנע רָשַא תַחָּת ּהָּב רָמעֶתִתאל
 הָבּוהַאָה םיִּנָב ֹוָלודְלִיְו הָאּונָש תַחַאָהְו הָבּוהֲא תַחַאָה םיִׁשָנ יִּתְׁש
 ויָנְּב-תָא וליִחְנַה ז םויָּב הָיָהְו5 :הֶאיִנָשַל רֶכְּבַה ןְּבַה הָיָהְו הָאּונְׂשַהְ
 -ןֶב יִנָּפלַע הָבּוהֲאָהְּיתֶא רכבל ל אל ול הִיָהיײרְׁשַא תֶא
 יִּפ ול תֶתַל יריִפָי הָאּונְשַהְּב רְּבַהתֶא יִּכיז :רֶכָּבַה הָאּונְׂשַה
 :הָרֹכְּבַה טַּפְׁשִמ יול ונא תיִשאְר אּוהיִּכ ול אָצָמִיײרַׁשַא לֶכְּב םיַנָׁש

 ליָקְּב עמש ּונניֵא הָרֹומּו ררוס ןּב ׁשיִאְל הָיָהְייִּכ סם
 ויִבָא וב ּוׂשְפָתְויפ םָהיִלֲא עֶמְׁשִי אָלְו ותא ֵּרָסְו ומ לֹוָקְבּו בָא
 -לֶא ּורְמָאְוצפ :ֹומֹקְמ רַעְׁש-לֶאְו ּוריֵע יִנְקֶזדלֶא ותא ּואיצוהְו ֹומֲאְו
 :אָבֹסְ ללוז ונלקב עָמש ּונְניִא הרֹמו ררוס הז ּונָנְּב וריִע יִנָקְז
 -לְָו ּףָּבְרְקִמ ערה תְרַעְבּו תַמְו םיִנָבֲאָב ורע יָשְנָאדלָּ ּוהָמְנְרּויי
 -טַּפְׁשִמ אָטָח ׁשיִאְב הָיַהְייִכְא  ס  ּואַרְיְו ועָמָשי לֶאְרְשי
 די ץהדלע ותְלְבָ ןילָתאל :ץע-לע ותא תיִלְתו תֶמּוהְו תֶוָמ

cf 19,13.קזמ ףל בוט;  g insהָכַּפַש; 0 וכפש |  K6 ?1 הָברְקַה | 7  
12,25.28 | ro 1 qQיN; cf 7,10. 28,48 || זז * ₪ יִבָשְּב | > au ּּהָתִחְְל | 1 6 

 .. הָאּונָשל | 17 * 1 + רָּבְבִי | ל 123155 636071550 ול | 20 6
 יִשְנַא
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 אָּמַטְת אָלְו לת םיָהלֲא תַלְלְקִיְּכ אּוּהַה םּיַּב ּונְרְּבְקּת רוק
 ס :הָלֲח דל ןתנ ְךיִהֶא הָוהְי רֶׁשֲא ְךְתָמְדַא-תֶא

 ָתְמַּלעְתַהְו םיִחְּדִ ויׂש"תַא וא ְףיֵחָא רוש-תֶא הֶאְרְתְדאלי 22
 ותְעַדִי אָלְו ףילא ךיַחֶא בֹרָק אלדםָאְו :ךיֶָאְל םַביִשִּת בשה םָהַמ
 וַתבָשַהְו ותא ךיִחֶא שָרְּד דע ךִמִע הָיְהְו ףֶּתיִּב ותל + וּתפסַאו

 תַדְבאילָכְל הׂלְעַּת ןכְ ֹותָלְמַשְל השעת ןֵבו וומחל הָשעִת ןכְי ול
 -אל+ ם וםֶלַעְתַהְל לַכּות אל ּהָתאָצְמּו ּונָמִמ דבאּת-רַשַא ךיחֶא

 םֶהֵמ ּתְמלַעְתַהְו ךֶרּב םיִלְפְנ ורוש וא ְּךיִחָא רומָחתֶא ּהָאְרִת
 שָּבְלודאָלְו הָׁשֲאדלַע ָבָניֵלְכ הָיָהְיאל ס :ָֹמִע םיִקְּת םֶקָה
 פ | הא הֵׂשעלָּכ ךיַהְלֶא הָוהְי תֶבַעוִת יִּכ הָׁשֲא תֶלְמְש רֶבּג

 םיִחֹרְכִא ץֶרָאָה לע ואי ץַעְלְכַּב ךֶרּ ךיִנָּפְלו רֹוָפצ"ןק אָרְקִי כ
 םָאָה חָּכִתאל םיִציִּבַהְלָע ֹוָא םיִחרְפֶאְה-לַע תַצְבר םַאָהְו םיציב וא
 עמל לד חקת םיִנְּבַהתֶאְו םַאָה-תֶא תַלְׁשְּת חלש :םיִנְּבַה-לַ

 הכעמ תישְְו שח תב הָנְבִת כי ס :םיֶמנתְכרֲאהוְךָל בטי
 ערזתזאלפ | ּונָמְמ לפה לּפִייִּכְךָתיֵבְּב םיִמָּד םיִשָתְדִאְלְו ג נל
 :םרָּכַה תֶאּובתּו עֶרְזִּת רׁשא ערּזַה הָאלַמַה ׁשּוְקִּתדוַּ םוֲאלַכ ל ּךִמְרַּ

 רַמִצ זגמַעש שָּבְלָת אֶל וָּדְחַי רָמָחְבּורושּב ׁשֶרֲחַת-אלפ ס

 תסְכ תיּפנכ עבְַא-לע ֵליהְׂשֲעּת םִלדְגי ס חַי םיָתְׁשִפו
 :הֶאְנֶשּו ָהיֶלֶא אָבּו הָשִא שיא חֶקייכ < ם :ּהָּביהָּסכְת רֶׁשֲא
 הַׁשֲאָה"תֶא רַמָאְו עֶר םש ָהיֶלָע אָצּוהְו םיִבָּד תֶליִלֲע ּהָל םָׂשְויצ
 יבא חָכָלְופ :םיֶלּותּב ּהָל יִתאָצַמדאָלְו ָהיֶלֵא בֶרָקֲאָו יִּתְחַקָל תאּזַה
 :הָרעֶׁשַה ריִעָה יגקזלָא רענה .לּותְּבִתֶא ּואיצוהְו ּהָמִאְו ענה
 הֵׁשֲאְל הֶּזַה שיא יִּתַתָנ יּתְּבתֶא םיִנָכְנַההלֶא רנה יבא רַמָאְוי
 ב יִתאצמדאל רמאל םיִרבְּ תֹלילֲ יבש אּוה"הָנהְול :ָהֲָנְׂש
 ּחְכְלְוה :ריִעָה יִנָקַז יִנָּפְל הלבשה ּושְרפּו יִּתְב יֵלּותְּב הָלָאְ םילּותְּב

 ףָסָכ הֶאָמ ותא וש ותא ּורְפַיְ שיִאָה"תֶא אוָהַה-ריִעָה יגְקַז
 -ולְו לֵאָרשִי תַלּותְּב לע עֶר םש איצה יִּכ הָרֲעּנַה יִבֲאַל ּונְתַנְו
 הָיָה תַמֲאזַאְופ ס :יָמהלְּכ ּהֲחְּלַׁשְל .לבוידאל הָשַאְ הָיְהְת
 חַתַּלֲא ך ְךענַה-תֶא ּואיצֹוהְוי :ְרענל םיִלּותָב ואְצְמְנְאְל הֶַּה רבה

 הָלבְנ הָתְָעְיִּכ הָתְמנ םינבְֲּב ּהָריִע ישא לקס היִבָאתיב
sic 66 2 4.רֶעַּבַה 0 הָרֲעַנַה; ? K2686 ןַּכ | 15. 16  Cp 22, 3 7MSS 

25. 27. 29 | 17 51155 2699 +A (cf 14) | 20. 26 K .רענל 0 הָרֲענַל? 
Biblia. 18 
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 אָצְָמַיְיִכ< ם ּךָּבְרקִמ עֶרָה ָּתְרעְבּו ָךיֶבָא תיּב תל לֵאָרְשיְּב
 בכשה ׁשיִאָה םָהיגְׁש-םנ ּותָמּו לעַּב-תַלֲעְב הָשאםַעובבש שיא
 ךענ הָיָהְי יִּכ55 ס  ילֶאְרְשּימ עָרָה ּתְרעְבּו הָשאָהְו הָׁשֲאָה"בִע
 םֶתאֵצֹוְהְו ּהָמִע בכָשְו ריִעְּב שיִא ּהָאְצְִמּו שיִאָל הָשְרָאְמ הָלּותְב
 ֹותַמָנ םיִנָבַאָּב םָתֹא םֶתְלקְסּו אוהה ריִעָה ו רעָש"לֶא םֶהיֵגְׁשתֶא
 ה | jell -רֶׁשֲא רֶבְדלע ׁשיִאָהתֶאְו ריִעָב הָקְעְציאל רֶׁשֲא רביע ךעגה"תַא

 הָרְשִּדסַאְויפ ס יִּךְּבְרִקִמ עֶרָה ָּתְרַעְבּו והער תַשֶאדתֶא הנע

 ּהָמִע בֶכָשְו שיִאָה ּהָּביקיִוֲחַהְו הָשְרֶעְמַה עּנַהתֶא ׁשיִאָה אָצְמִ
 ןיִא רֶבָד 'השעַתדאל יענו ול ּהָמִע בְכְׁשרֶׁשֲא ׁשיִאָה תַמּו
 כ שפג ֹוֲחְצְרּו והערילע ׁשיִא םִקְי רָשָאּכ יפ תֶוָמ אָטֲח ָךפנל
 עיִשומ ןיִאְו הָשְרֶצִמַה רעה הָפעַצ ּהָאְצִמ הָרָשַב יכיז הזה רבה
 הָׂשָפְתּו הָשְראאָל רֶׁשֲא הָלּותְב ךענ שיא אָצְמְיִככ סם ּוהָל
 םיִשָמִח רעגה יבאל ּהָמִע בכשה ׁשיִאָה ןֵתָנְופ ּאָצְמַנְו הע בֶכָשְ
 ילָּכ ּהָחְלַׁש לכּוידאְל הָּגַע רֶׁשֲא תַחַּת הָשַאְל הָיְהּתולְו הָסָּכ
 ףנְּכ הָּלַנְי אָלְו ויָבֶא תַשָאתֶא שיא חָקִאְלי 23 ס :ווָמָ
 ס | :הָוהְי לֵהָקִּב הָכְפָׁש ּוְָכּו הָכדעִצְפ אָבָיאְלי ס ויִבָא
 לָהְקְּב % אָבְיאְל יִריִשַע רודה םג, הָוהְי לַהְקְּב רֶזְמַמ אבא
 יִריִשָע רָד םג הָוהְי לַהְקּב יֵבֲאֹוְמּו יגומע אָבִאְלּו ס :הָוהְי
 םֶכְתֶא ּומְּדִקאְל רֶׁשֲא רַבְּדילעפ :םלועדדע הָוהְי לַהְקִּב םֶהָל אְָנְאָל
 םֶעְלְּב"תֶא ּךיֶלְע רכָש רָׁשֲאְו םִָרְצִמִמ םֶכְתאְצְּב ךְרֶהִּכ םופַכּו םֶתָלַּב
 עָמְשל ְךיָהלֲא הָוהְי הָּבֶא"אָלְו :ְַָלִקִל םִיָרַהַנ םֶרא רֹוָתְִּמ רוְּבְִּב
 ּבַהֲא יכ הָבְרְבל הָלְלְקַהתֶא ָךל ְּףיַהלֵא הוהְי ףפהיו םעְָּלֶא

 תיִיָה רֶג"יִּכ יֵרְצִמ בַעַתְתִאְל אה ָךיִחֶא יִּכ ימלא בעַתְתיאל*
 :הָוהְי לַהָקְּב םֵהָל אָרָי ישיִלָש רה םָהָל ּוָָלָנ"רׁשִא םיִגְבי :וצְראְב

 דיכ עֶר רָבָּר לָּכִמ ָתְרַמְׁשַנְו ףיָבְוֶאלַע הָנֲחִמ אָצַתְיִכי ם
 ץּוִחַמ"לֶא אָצְיְו הָלָל"הַרְקִמ רּוָהְמ הָיְָיהאל רֶׁשֲא שיא ְּךֶב הָיִהִי
 םִָמּב ץֵתְרָי בֶרָע-תְנְפל הָיָהְויי :הָגֲחַמַה ךות-לֶא אָבָי אל הָנֲחְמַ
 הָגֲחמְ ץּוחמ ףָל הָנָהָּת לְיְי :הָגַחְמה ףותדלֶא אָבְי שְמָשַה אָבְכּ
 2ז 5 תֶא תֹונְוַהְל | 23. 28 8 ?רענ, 0 הָרַעַנ | 26 * א ?רענלו, 0 הָרענלְו|

b yu GABAPFLYca 30MSS § ּושַעְת (cf 24) | 28 6 מ | 6ק 23, 2 6 אפד || 
9 trsp — ad ;םהל cf 35. 5 
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 me Tk 059% ץוח ָךְּתְבשְּב הָיָהְ ךגַא-לַע דל הֶיְהִּת דָתיְוי+ :ץּוִח הָמָש ָתאַצְְ

 הת לא הָוהְי ייפ :ְָתָאַצזתֶא ָתיִקכוָתבׁשְו הב הְָּרפֲחְו
 שודק 'ּךינחמ הָיָה ְּךיֿנַפל ְךיִביֲא תַתְלְו ךליצַהל יּדנֲחִמ בָרְקְּ

 דבָע ריְִסַתִאְלי< ס :ְירֲחאמ בֵׁשְו רֶכָד תנע לב הָאראלְ
 םֹוקמּב ְּךְּברְקּב בשי ךמעי :וינדַא םעַמ ְּךיִלֲא לַצְניררשא וינדַאהלא
 הָיִהְתְדאְל ס :ּוננות אל ול בוב יִרְעָש דחַאְּב רַחְבְידרָשַא
 בתי :לֵאָרְׂשִי יִנְּבִמ שבק היא לארי תֹוָנְּבִמ הָׁשדְק

 ג מ שנ יח ושתי ב = :םֶיִנְש ףיַהלֲא הוי
 ְךיֵׁשַת אָל ךיִחֶמְלּו ךישת יֵרְכָנל*י ְָׁשְו רֶׁשֲא רֵבְּדלְּכ ַּׁשַנ לָכָא
 הָּתַא"רְׁשַא ,sid dg תָָׁשִמ לב לא ה הוי חק 0

 אל ,sida מש ךשפנכ םיִבְִ 2 רער ה בת
 ׁשֵמְרֲחְו ּךָדָיְּב תֶליִלְמ ּתְפטקו ךער תַמָקִּב אֹבָת יכי5 ם ןּתַת
 היָהְו הָלֲעְבּו הַׁשֲא שיא חָקייְכי 24 ס :ְֶּעַר תֶמָק לע ףִיִנָת אל
 רַפַס הל בֵתָכְו רָבָּד תֶוְרָע ּהָב אָצְמדיִּכ ויָניעְּב ןֶחְדאָצְמִת אלא
 הָתְיָהְו הָכְלֲהְו ותיִּבַמ הָאְצִיו> זותיִּבִמ החלש ּהָריְּב ןֵתָנְו תָתיִרְּכ
 ןֶתְנְו תָתיִרְּכ רּפַפ ּהָל בֵתָכְו ןורָחֶאָה שיִאָה אנש :רָחַא-שיִאל
 ול ּהָחְקל"רְׁשֲא ןורחֶאָה שיאה תּומָי יִכ וא ותיִּבַמ ּהֲחלְׁשו ּהָדָיְּב
 תיל ּהָּתְחַקְל בּושֶל ּהָחְלְש-רְׁשַא ןושארָה הלב לבּויאל+ :הָׁשֲאְל
 אלו הוהְי פל אוָה .הָבֲעּוְתיּכ הֶאָמַטִה רֶׁשֲא יֵרֲחָ הָׁשֲאָל ול

 ג בכל זק רָכעניאלו אב אצו אל הֶׁשְדַח הָׁשֲא שיא
 לָבָחְיאל< :חֶקָל"רֶׁשֲא ּותְׁשִא-תֶא חַּמְׂשְו תָחֶא הָנָׁש ותיבל הָיָה
 שפנ בנג שיא אָצֶמִידיִד ס :לבח אּוָה שָפָניִּכ בָכָרְו םִיַחַר

 תְרעַבּו אּוהַה בננה תמו ָֹרָכָמּו וָּבדרָמַעְתַהְו לֶאְרשי יֵנְּבִמ ּויָחֶאמ
lh 

14 62MSS ךיִנוא; 6 ְֵּרֹוָא | 15 * 69MSS .u(oMSS), ְךיִנֲחַמ )cf 29,10( | 

5 24MSS an ּדְנָחַמ (656° utraque vice sing reddunt; 61 habet bis plur) |. 

25 ? dl (gloss) vel 1 ךעבשל || Cp 24, 5 1 rt לָּב" 
18* 



 276 | םירבלד : 258—24,8:

 :Arr יתושעלו דאְמ רַמְׁשְל תעֶרצַה-עגנּב רָמָשַה* ס :ךָּבְרִקִמ עֶרָה

 ּוָרְמְׁשַּת םֶתיוצ רֶׁשֲאַּכ םיְוְלה םיִנהְכַה םֶכָתֶא ורוידרָשא יִלְָּב

 יכיל אביאל הממ תאָשמ ךעֶרְב השתי ס :םָרעמְמ
 איצוי וב הָשנ הָּתַא רֶׁשֹא ׁשיֵאָהְו דָמֲעַּת ץּוחּביי :וטבַע טְבעֶל
 :וטבעַּב בֵּכְׁשִת אל אּוה יִנָע שיִא"םָאְי* :הָצּוחַה טיובְעָהתֶא ךיִלֲא

 יע ריִכָש קשעתיאלוי ב | :ףוקלא הָוהְייֵנְפַל הָָצ יָת ל
 ורָכֶש ןַתִת ֹומויְּי ְיָרָעְׁשְּבךְצראְּב רשא גס יא ךיאמ ןוְְבֲאְ
 ושפָנתֶא אשנ אּו ויָלֲאְו אוה יִנָע יִּכ שָמָשַה ויל אֹובְתדאַלְו
 תובָא ּוָתְמויראל 6 ס :אָטַח ָךְב הָיָהְו הָוהידלֶא לע ארקי-אלו
 אלע סם ותמי וָאְטְחְּב שיא תובא -לע ּותְמּודאל םיִנָבּו םיִנָּבִלע
 דָבָע יִּכ תְרכָזיי הגל דָנּב לבחת אלו םותָי רג טפשמ הָּטַת

 רֶמָע שו וש ףריצק ּצְקַת רפ | זהה בלית
 ְכְרָבי ןעמל הָיִהְי הָנְמְלַאְָו םותָיל ךגל ותָחְקְל בּושָת אָל הָדָשַּ
 רֶאְפִת אל יז טּבְחת בי ם יידי השעמ ֵכְּבְיֵטלֲא הוה
 לֶלועְת אל ךְמְרּכ רֹצְבִת יִּכ>י :הִיָהְי הָנָמְלַאָלְו םותיל ךגל יִרְחֶא

 ץֶראּב תיִוה דָבֲיכ רכז הָיָה המלל סות רגל ְךירֲח
 -יכי 25 ם  :הָה רָבְּדַהתֶא תושעל ףוצמ יבֹנֲא ןפ"לע םִָרצמ
 -תֶא ּוקיִדַצַהְו םּוטְפָשּו טָּפָשֶמַהְלֶא ּושָנַנְו םיִשְנַא ןיִּב ביר הָיְהְי
 וליִּפַהְו עֶׁשְרָה תוָּכַה ןֶּבדםֶא הָיָהְו :עֵׁשְרֲה-תֶא ועיִׁשְרַהְ קיַּצַה
 ףיסי אָל ּונָּכִי םיִעְּבְרַאג רּפְסַמְּב ותָעַשְר יֵדְּכ ויֿנָפַל ּוהָּכַהְו טַפְשַה

 -אל* :ףיגיעל ּףיִחָא הקנו הבר הָבמ ָּכֲא-לע ּוָתֹכַהְל ףיַליִרְ
 םֶהַמ רַחַא תַמּו וְִּחִי םיחַא ּובְׁשִייַּככ ס :וׁשיִדְּב רוש םֶקָחַת
 אָבָי הָמָבִי רָז ׁשיִאָל הָצּוְחַה תָמַהתֶשֶא הָיֶהְתִאל ֹולדויִא ןֶבּ
 םּוקָ דלת רֶׁשֲא רֹוכְּבַה  הָיָהְוֿפ :ּהָמְּביו הֶׁשֲאְל ול ּהָחְקְלּו ָהיֶלָע
 שיִאָה ץפָחַי אָלםַאְול :לֵאָרְׂשִיִמ ֹומָׁש הָחַמדאְְו תַּמַה ויָחֶא םש-לע
 ןַאמ ּהָרָמֲאְו םינקּזהְלֶא הָרָעַׁשַה וּתַמְבִי הָתְלְַו ֹוּתְמְבידתֶא תַחְקְ

 -ינקז ולארי :ימְּבי הָבֲא אל לארשיְּב םש ויחָאל םיקהל יב
)cf 28םיולה | * ₪6 + הָרוּתַה | 14 >65 || 16 2.630 תמוי  rsp , ad8 *  

 14,6 17 1c||(Q 65067 "ין | 18 8MSS 6 'מ ץראב | 0ק 25, 6 +w נה )21,15(.



25,9—26,10 DEUTERONOMIUM 277 

 וְתְמְבְי הָשֶּנַנְופ ּהָּתְחִקְל יִּתְצַפָה אל רַמָאָו דָמעְו ויֵלֲא ּוָרְּבִדְו ורע
 הָתָנֲעְו ויִנְפְּב הָקְריְו ולנר לעמ ולענ ב הָצלֲחְו םיִנקַּה יניעל לא
 אָרְקַנְויפ :ויחֶא תיִּבתֶא הָנָבודאל רֶׁשֲא שאל הֵׂשֲעַי הָכְּב הָרְמֲאְו
 ׁשיִא ֹוָּדְחַי םיִשָנַא ּוצָנְיִיְּכי ם :לעֶגַה ץולח תיִּב לארי ומש

 הָחְקֶש ּוהכס מ הָׁשיִא-תֶא ליִצַהְל דָחֶאָה תָשא הָבְרְקְו ויחֶאו
 ס | :ףְניִע סּוָחְת אל ּהָפַּכ-תֶא הָתצְקְויי ויִשָבָמְּב הָקיִוָחַהְו ּהָדָ
 הל היהְיאל++ :הָּבַטְקּו הָלודָּג ןֶבֶאָו ןֶבֲא ַּךסיִכְּב הל הָיְהְיאל
 ְךל"הֶיָהְי קֶרָצְו הָמְלש ןְבַאיפ :הָּגטְקּו הָלודָּנ הָפיֵאְו הָפיִא ָּךְתיֵבְּב
 -רֶׁשֲא הָמָדַאָה לע דיי ּוכיָרֲאָ ןטמל ד קָדצָ הָמְלָש הָפֹיֲא

 רד לע ₪ השיר תא רומז | פ- לע הש
 םיִלָשָחְגַהִלָּכ ףֶּב בגזינ רוב ףרק רָשאי* :םִיָרְצַמִמ םֶכָתאַצְּב
 הָוהְו יִגהְּ הָיָהְופ :םיִהלֶא אַרְי או עג הנע הָתַאְ יהא

 + דנה אָל ימה תַחָתְמ .קלֶמֲע רכזת המת תָתשל לח דל

 פ חְכְשּת

 הַמָדֲאָה פל תישארמ enh :ּהּב תְבָשיו ּהָתְׁשְריִ הלחנ
 תלה אנטב תְמְשְו ףל ןתנ ףיִהלֶא הָוהְי רֶׁשֲא ךצרֶאמ איִבָּת רֶׁשֲא

 -לֶא תאְבּוי :םֶש מש כשל ימלא הָוהְי רחְבַי רֶׁשא םוקְמַה"לֶא
lerםֶהָה םיִמיַב הָיָה 5  ait Rdו 0 יִתְרִגַה  

 וניתבא יהל המ 0% :השק הָדבע ws נתי נמי
 :ונצחל-תאְ ּונְלְמע-תֶאְ ּוניְנֶעְתֶא ארי ּונלק-תֶא הָוהְי עמְׁשיו
 לדג אָרֹמְבּו היּוטְנ עֶרְזְבּו הָקְוַח יב םִיָנצַמִמ הָוהְי .ּונָאָצויַול
 ץֵרָאָה"תֶא לת הָּזַה םוקָמַהְדלֶא ּונֲאְבִַל :םיִתְפְמְבּו תֹותאָבּ
 יֵרְּפ; תיִׁשאָר-תֶא יתאבה הנה הָּתַעְוִיס :שָבּ בֶלָח תַבָז ץֶרֶא תאֹּוַה

FT 

 ז7 69 ךתאצב (560 26, 2 >w6 | )cf23,5.249 | 3 6 יַהלֲא | 51
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un, הֹוהְי יִנָפל ֹוּתְחַּנִהְו הָוהְי יִל הָּתַתְנרִׁשַא Ma 

 ים " :דברקב רֶׁשֲא רה ולה יהָּתַא התיבלג ףיהלא | הוה
 תָשיִלָשַה הָנָשַּב ָךְתֶאּובְּת רָשְעַמדלָּכ-תֶא רָשָעַל הָלָכְת כ

 יבש ּולְכַאְו הָנֲמְלֵאָלְו ותל רגל יולל .הָּתִתְו רשעמה תַנָׁש

 יִנָתיּוצ רֶׁשֲא rang המלל .םּותיל גלו לי וּתַתְ
 -אָלְו ּונמִמ ינאָב יִּתְלְכָא-אל :יִּתְחְכְׁ אל ּיַיִצִמִמ יתְרבְעְאל
 הָוהְי לוקְּב יִּתְעַמְׁש .תַמל ונָמִמ יתְתנְדאלְו אָמָטְּב ּונָפַמ יּתְרַעְב
 ךןמ ףשדק ןועממ הָפיקשַהי :יִנְתיּוצ רֶׁשֲא לכ יִתיֵׂשָע ימלא
 ּונְל הָּתַתָנ רֶׁשֲא הָמָדַאָה תֵאְו לֶאְרְשיתֶא ְךֶמע-תֶא רב םִַמְׁשַה
 ס אה בֵלֲח תַנְז ץֶרַא ּוניַתבֲאַל ָתְעַבְשִנ רַשַאּכ

 .5:ןי*

se | .. 

 השתלבו בליל םֶתֹוא תיֵׂשָעְ תרמשו םיִמְׁשמַה-תֶאְ
 ויָכְרָדִּב תָכְלְלְו םיִהלאַל ל ּתויָהְל םויַה ָּתְרַמָאָה הָוהְי-ִתֶא ל
 ְּךְריִמֲאָה והיו :ולְקְּב ַעְמָשְלְו ויָּפָשִמּ ויָתוְצִמּ ויקח רֹמְׁשלְו
 :ויָתֹוצְמ"ִלְּכ רמְׁשלְו לרב רֶׁשֲאּכ הָלְנְס םעל ול תויָהְל םויה
 תֶרָאָּפַתְלּ םשלּו הָלֵהְתְל הָשָע רֶׁשֲא יוגַה-לּכ לע ןוילע ָךתְתְלּוופ
 פ  ורָבּד רֶׁשֲאַכ ףיהלֶא הָוהיל ׁשֶרָק"םַע ָךְתַיָהְלְ

 -לָכיתֶא מש רָמאֵל םָעהתֶא לֵאָרְִׂ נק הש ןציוי 7
 ּרְבַעִת רשא םויּב היָהְי :םויה םֶכְתֶא הָוצְמ יכְנָא רֶׁשֲא הָוצְמַה
 םיִנָבֲא ףְל תמקהו ּךַל ןתנ ְּךיָהלֶא הָוהְירְׁשַא ץְרָאָה"לֶא ןּדְרּוַהתֶא
 הָרּוּתַה יֵרָבְּדלַּכ"תֶא ןֶהיֵלֲע ִתְבֲתכְ :דיִשָּב םָתֹא ּתְדַשְו תל
 גי הָוהְידרָשַא היל את שא ןעמל ּךְרְבָעְּב תאו

 נא רש הלאה םינְֲָיתא מילת התא ְְֶּב היו
 םָש תיִנְבּ :דישְּב םָתֹוא ָּתְדׂשְו לָביֵע רַהְּב םִּיַה םֶכְתֶא הָוִצָמ

 ו הָוהְי נפל לחמש םש לכמה םיִמְלש חב יהל

 זז =י 6 ךתיבו (התא) ךיהלא:; cf 12,7.12.18| 12 1 קזל רָשְעְל | 13 * 5
 0 רֵּגַל cf( 12) | * 68 ףיִתוצמ | Cp 27, 5 371155 ןָחיִלָע
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 ס  :בַמיֵַה רַאּב תאְּזַה הָרּותַה יִרָבְּדילֶּכדתֶא םיִנָבֲאָה-לַע ּתְבַתְַכְול
 עַמָשּוו תכְסַה תי: לֵאָרְִׂיהלְּכ לא יול םיִגַהְכהְ הַׁשֹמ רד

 הא ad אּוהה קב םַעָהתֶא א וצי | 3 | ויה

 ןועמש ןָקְרְיִהתֶא םֶכְרְבָעְּב םיְִּרְּג רהדלע םֶעָה"תֶא בל ּולָמַעַ
 הָלְלקַה-לַע ּודְמַעַי הָלַאְר< :ןמְיְנִבּו ףסויו רֶכשָשיְו הָרּוהְיַו יול
 םיִוְלַה ּונָעְו+ :יֵלְּתְפַנְו ןֶּד ןלּובְזּו רֶשֶאְו דג ןבּואר לָביִע רַהְּב
 רֶׁשֲא ׁשיִאָה רּורָאיפ ס :םֶר לוק לֶאְרְשי שיק ל ָרָמָאְו

 רֵמָאְו ומֲאָ ויבא הָלקַמ רו 6 ם :ן ְרָמֲאְו עב נע
 :ןֵמָא םֶעָה"לְכ רָמָאְו ּוהֲעָר לב גיִסַמ רּורָאל ס :ןֵמָא םֵעָה"לְּכ

 רורָאיפ ס :ןַמָא םֶעָה"לְּכ רַמֲאְו ְךְרָבּב רע הָנְׁשִמ רּורָאי* ם

 בש רואי :ןמָא ַעהילּכ רַמָאְו הָנְמְלאְו תייר טפְׁשִמ הָממ
 ס :ןֵמָא םַעָהילָּכ רַמָאְו ויְבָא ףֶנּכ הָלִג יִּכ ויבָא תֶשֶאדַע
 בַכש רוֹרָא ס :ןמָא :םעְהִלְּכ רַמָאְו הַמֲהְּבלָּ"בִע בָכש רּורָאלי
 רּורָאג ס :ןֵמֶא םעֶה"לְּכ רַמָאְו וָמָאדתַב וא ויבֲאדתַּ ותחַאדםִע
 ּוהֲעַר הָּכַמ רּוָאא ס ::ןַמָא 'םַעָה"ִלָכ רֶמאְו ּתְנַתְח-םע בכש
 שָפַ תה דַתֹׁש חקל רּורֶא5ּ ס :ןַמָא םעָה"לְּכ רַמָאְו רֵתָּתַּב

 -תֶא םיִקיאְל רֶשֲא רואי ס :ןֵמָא םֶעהלְּכ רַמֶאו יֵקְנ
 Be ad עה רֶמָאְו םָתֹוא תושעל תאּזַה"הָרּוּתַה יָרבּד

 0 לולא הוה תנו ויה ומ יא .רָשא ויתָֹצַמ"לְ"תֶ
 יִ גישה הָלֶאָה תכְרְַהילָּכ לע ואבוי :ץֶראָה גל לע
 :הָדּׂשִּב הָּתַא ְּךוָרָבּו ריִעַּב הָּתִא ְּךוָרְּב :ז יֵהלֲא הָוהְי לוקְּב עמְׁשִת

 תוּתְׁשעְוְיִלֲא רש ּךַתְמהְב ירפו מרא יִרּּנמביִרפ ור
 הָּתַא ּּורָבּו ףָאבְּב הָּתַא דרב ְָתְרַאְׁשִמּו ָךַאָנַט דרב :ףנאצ
 דיגפל םיִפָנַנ ךיִלָע םיִמָּקַה יִביִאדתֶא הָוהְי ןּתל :ךֶתאָצְּב
 הָוהְי וצי ְּינְפַל ּוסּונִי םיִכָרָד הַעְבְׁשְבּו .ףילא אָצְי דָחֶא ּךְרַדְּ

 "רַשַא ץֶרָאְּב כרב ּךדי חלשמ לָכְּו ףיִמְסאְב הָכָרְּבַה-תֶא תא
ak: 25 D7, cf ad 19,10} .026869 ויִתּוצִמ | 19 8  cותָוְצָמ ; 1  Kזס  

26 5MSS 6 4-3. . 
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 aan ארוס ויבר 7 היל הָוהְ תומא רֹמְׁשִת יּב
 הָוהְי ךְרֶתוהויי :ךִמִמ ּוארִיו יל אָרְקַנ הָוהְי םש יִּכ ץֶרֲאָה
 הָּמָדֲאָה לע ְּךָתָמְדֲא יֵרְּפַבּו ָךְּתְמָהְב יִרְפְבּו ָךְנֶטַב יִרְפְּב הָבֹוטְל
 ורצואדתֶא לו הוה חָּתְפַיכ כ תֶתָל ףיִתבאל הָוהְי עֵּבְׁשִנ רשא

 הָשעַמילָּכ תֶא 'ִּרֶבְלּו ותַעְּב ֶצְרארַמְמ תַתָל םִימְׁשַה-תֶא בוטה
 שארֶל הָוהְי ךְנֲתָנּוי :הָנָלִת אל הָּתַאְו םיּבר םיג תיוְלַהְו יָָ
 -לֶא עַמָשְתַדיִּכ הָטֶמְל הָיִהְת אָלְו הָלְעַמָל קכ ָתיָהְו בגל אָלְו

 לואָמְשּו ןיִמָי םּויַה כא ָהוצמ יִנָא רֶׁשֲא םיִרּהלכִמ רּוטת
 אָלְ"םֶא הָיָהְפ פ  םָדָבֶעְל םיִרֲחַא םיִהלֲא יִרְחֶא תֶכָלָל
 ויָתקֲחָו ויָתֹוְצִמ-לָּכ"תֶא תושעל רַמׁשְל ףיִהְלֶא הָוהְי לוקְּב עַמָשַת
 ִּּוְניִשַהְו הָלֲאָה תָללָפַה"ְּכ ףיְלָע ּואָבּו םיַה ָךּוצְמ יכנָא רשא
 :ִךֶּתְרַאְשִמּו ךאְנַט רּוָרָאיי יהָדָשְּב הָּתַא רורָשְו ריִעְּב הָּתַא רָרָאיפ
 :ףגאצ תָרְּתְׁשִעֶו ףיִפְלַא ךנֶש ּךֲתָמְדַא יִרְפּו ָךְנֶטְבהיִרפ רָרָאיצ
 -תֶא ְּךָּבוהָוהְי חֶלָשייי ָּּדָתאַצְּב הָּתַא רוָראְו ְךָאבְּב הָּתַא רּוְראי
 הֵׂשֲעַּת רֶׁשֲא ָּךדָי חָלׁשִמ"לבְּב תָרֲעְנְמַה"תֶאְו הָמּוהָּמַה"תֶא הָרֲאְּמַה
 :יִנָּתְבַזע רֶׁשֲא ךיללעמ ער יִגְּפִמ רהמ ּףְֶבֲא-דעֶו ָךְדָמׁשִה רע
 -רָשַא הָמְדֲאָה לעמ ֶתֶא ותלכ דע רֶבָּבַהתֶא ָךְּב הָוהְי קברי
 תקָלּרַבּו תַחלְקְבּו תַפַתַׁשִּב הָוהְי הָכְּכַי< ּוהָּתְשְרָל הָמָשאָב הָּתַא
 ףךימש ּויָהְויפ ְּדָדְבֲא דע ָךּופָדְרּו ןוקריבו פרשו ברחבּו רָחְרַחַבּו

 הָוהְי ןתו :לֶזְרּב יָת ץֶראָהְו תֵׁשְחְנ ףשאְרְלע רֶׁשֲא

 ָרְמָׁשַה דע יִלָע דרי יָה" פע קָבָא ּךְצְרִא רָמָמיתא
 הָעְבְׁשְּו ויָלֵא אֵּצַּת לָחֶא ּךֵָדְּב יֵבְָא ינפל ףָגנוהְנהו נתי
 הָתְיָהְוé ץֶרֶאָה תֹוָכְלְממ לַכָל 'הְועֶוְל ָתיָהְו ויֵנָפִל םָנָּת םיָכָרָד
 :דירחמ ןיִאְו ץֶראָה תָמָהְבַלּו םִיַמָׁשַה ףוֶע"לָָל לָכֲאמְל ךְתָלְבִנ

 רֶׁשֲא סְרָחְבּו בֶרּנַבּו םילפעַבּ םִירצִמ ןיִתְׁשְּב הוהְי הָכְּכַ>ל
 :בבל ןיִהְמְתְבו ןורְנעֶבּו ןיִעּנשְּ הָוהְי הָכָּכייפ :אפרהל לָבּותְאָל
 חיִלָצַת אָלְו הָלָפַאּב רַּועַה שָשַמְי רֶׁשֲאַּב םירָהָצַּב ששמְמ תיֹיָהו

cf ad 27 | 14 "*" 354 2.6582 ידי; MSS28, 12 * 6 ףְרָבְל | *  Cp 
 ףוצמ || 20 87155 63629 תאו || 22 1 6 זע בֶרחַבּו | 25 * ? 1 ֶביְא (+
 48( | ל 1 Jes) ?prb Api 28,19) | 26 8 ףּועְל | 27 1 םיִלָפָעְבּו (0 םיִרחַטַבּו)
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 הָׁשֲא :עישומ ןיִאְו םיִמְיַה"לְּכ לָנָנְו קּושָע א ָתיֹוָהְוְיָכרְּדתֶא
 עטת םֶרֶב ּוְּב בֵׁשֲת"אָלְו הָנְבִת תיב הָנָנָנְׁשִי רחא ׁשיִאְו ׂשרֲאָת
 לְָנ ְךרֹמֲח ֹונָּמִמ לכאת אָלְו יֶניִעָל ּבָמ ףךושיי יּנקְלַחְת אָלְו
 :עישומ ָּךְל ןיִאְו ףיִבְיאְל תֹוָנְתְג 'ףְנאָצ ְּךָכ בּושָי אָלְו ְּךיֶנָפָלַמ
 -לָּ םָהיִלַא תֹוָלָכְו תואר דיגיעו רֵחַא םַעְל םיִנְתָנ ְּךיִתֹנְבּו יֶנֶּבִ
 -אל רֶׁשֲא םע לכאי ךעינידלכו ףתמדא יִרְפ5 :ףָדי לאל ןיִאְו םיִַה
 הֶאְרַמִמ עֶנְׁשִמ ָתיִיָהְוצ+ :םיִמְיַה"לָּכ ץִצרְו קּושָע קב תייָהו ָתעַרָ
 -לַעְו םיַכרְּבַה- לע עֶר ןיִחְׁשִּב הָוהְי הָכָּכַי5 :הֶאְרְּת רֶׁשֲא ףיגיע
 ךלוי6 :ףדקדק דעו ַּךלְנַר ףָּכַמ אפרהל לכּותדאל רֶׁשֲ םיקשה
 ָתְעָדְידאְל רשא ווגלֶא ךיֶלֲע םיִקָּת רֶׁשֲא ֶּכְלַמתֶאָו תא הוה
 הַמְׁשְל ָתיִיָהְוּ :ןְבָאְָו ץע םיִרֲחַא םיִהְלֶא םש ָתְדַבֲעְוְךיָתֹבֲאַו הָּתַא
 :הָּמַׁש הָוהְי הנגר םיִמַעַה כב הניִנְׁשלְו לשמל

ooo jee 

 נב als לש ינ יב ות אל ןמשו + cd ג יָה םיָתיזס

 מרא ירפּו צעל :יבשפ וכל יכ דל והאל דילות תונו
 הָּתַאְו הָלְעַמ הָלְעַמ יע הלעְ ךְּברקְּב רֶׁשֲא רּגַהיי :צְכְצַה שֶרָיְי
 שארל הֶיְהָי אּוַה ּוגְנְלַת אל הָּתַאְו ולי אּוָה< :הָטָּמ הָטִמ דָרִת
 הָלֶאָה i = ואבו בנק היִּת הָּתַאְו

.. | |... 

 בעֶר as הוה ה רגהלשה רֶׁשֲא רינת תבעו ל ברמ בבל
 יויִמׁשִה דע ףראוצדלע לרב לע ןתָנו לָּ רֶסָחְבּו םֶריִעְבּו אָמָצְבּו
 ץֶראָה הָצְקִמ קחְרמ יונ לע הָוהְי אשיופ תא
 רֶׁשֲא םיִנָּפ זע יונס :ונשל עֶמְׁשִת-אָל רֶׁשֲא יוג רָשָּנַה האדי רָשאּכ
 ּףְתְמְדַאיְרִפּו ִּתְמָהְב ירְּ לבאר :ןֶחָי אל רעו ןקק+ םיִנָּפ אָשידאל
 ךיפְלַא רנש רָהְצִיְו שורית ןֶנּ ל ריאָשיאְל רֶׁשֲא ףֶדְמָשַה דע
 תֶדַר רע רעש לָכְּב ל רַצָהְו< ְדָתֹא ודיבַאה דע ךְנאצ תֶרֶּתְשַעְ
 רַצַהְי ראד ןֵהְּב חטב הָּתַא רֶׁשֲא תֹורָצְּבַהְו תֶחבְּנַה ךיתמח

 שיש שא 4
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 22 םירבד 28,53--9

 רוצְמְּב vot הוה דלג רֶׁשֲא נבו וגב ר רֶׂשי ב למל

 עת דָאְמ גְנעַהְ ךְּב ה ׁשיִאהי בא ּךל קְנרׁשַא קוצְמְבּו
 דָחֲאְלותָּתִמ :ריִתֹוי רֶׁשֲא ויָנְּב רָתְבּו וקיח תֶשָאְבּ ויחֶאְב ונע
 קֹוצָמְבּו רוצְמּב לָּכ ֹול"ריִאְׁשַה יִלְּבַמ לכאי רֶׁשֲא ֹויָנְּב רׁשְּבִמ םֶהָמ
 -אְל רֶׁשֲא הָּנְנֲעֲהְוְךְב הָּכַרָה55 ְיֶרְעְׁש-לְבְּב ְּךְביֲא ְּךַל קיצי רֶׁשֲא
 שיֶאָּב ּהָניֵע עֶרַּת ְּךְרַמּו גָנַעְתַהְמ ץֶרָאָה"לַע נַצַה ּהָלְגַר"ְהכ הָתְּסִנ
 יִהיֵנָבְבּו ָהיֶלְנַר יבמ /"תֶצויַה ּהתיְלְׁשְבוז :הּתְבְבּו ּהָנְבָבּו ּהָהיֵח

 קיצי רש קֹוצְמְּו רוצְמְּב רֶתְפּב לָּכרֶסְחְּב םלְכאֵת"יִכ דלת רֶׁשֲ
 "לָּכ-תֶא תֹוׂשֲעַל רֹמָׁשִת אלמא * :ךיִרָעָשּב ָךְבִא הל
 דָּבְכְנַה םֵׁשַה-תֶא הָאְריִל הזה רֶפַּפַּב םיִבְתּכַה תאוה הָרּותַה יִרֶבּד
 תֶאְו ְךְתָכמ-תֶא הָוהְי ּאָלְּפַהְופ ְךיָהלֲא הָוהְי תֶא הָּנַה אָדֹוּנַהְ
 ביִשַהְו< :םיִנָמֲאָגְו םיִעָר םִיָלֲחְו תֹונָמֲאָגְו תלדָג תָּכַמ ְּךֲעְרז תּכַמ
 םג<י ְָּב ּקְבָרְו םֶהיְִּפִמ תְרַנְי רֶׁשֲא םִיְצִמ הָוְדֹמלְּכ תַא ףְּ
 הָוהְי םָלְעֵי תזה הָרּותַה רֶפְסְּב ,rr אל שא הפכו יִלָחילָּ

 הָצְקִמ רכב הָוהְי יפה" התְׁשל הָמְׁשאָב הָּתַארְׁשַא
 תְעַריראְל רשַא םיִרֲחַא םיִהְלֶא םֵׁש ּתְרַבַעְו ץֶרָאָה הצקידעו ץֶרָאָה
 ִחוְנמ הָי הְודאלְ עיֵנְרַת אֶל ן םָהָה יוגב :ְןְבֲאָו ץע ּךיִתבַאְו הָּתַא

 שנ ובאו םיניע ןונלכו זר בל םׁש ל הוהְי ןתָנְו ףלנריױכל
 ְיֵיְַּב ןיִמַאת אָלְו םֶמּויִו הָליֵ ָתְדִחַפּו ךָגגמ ל םיִאָלְּת ְייַח ּווָהְו*
 בבל דחפמ רֶקּב ןּתיִמ רָמאּת בֶרֲעְבּו בָרע ןּתודיִכ רמאת רבב
 יםִיַרְצַמ והָוהְיְּךְבִׁשָהְו* :הֶאְרִת רשא ְּךיִניֵע הֶאְרּמִמו דָחפִּת רֶׁשֲא
 םֶתְרּכַמְתַהְו ּהָתֹאְרְל דוָע ףיִסת"אל ל יְִּרְמֶא רֶׁשֹא רוב תיא
 הָלַאַּפ סם | :הָנְק ןיִאְו תִחְפְשִלְו םיִרְבִעְל באל םש
 לֵאָרְׂשִי יִנְּבתֶא תֶרְכְל השמדתֶא הָוהְי הָנצרַׁשַא תיִרָּבַה יִנָבִ
 פ | :בֶרחְּב םָּתא תַרכְ"רָשַא תיִרְּבַה דָבְלַמ בָאֹומ ץֶרָאְּ
 52 | 'שָה | 56 8 הג - | 57 * | תאַציַה | * 639 ּהָנְבְבּו | 1
 קל ּךיִתֹוּכַמ | 60 ג sMSS 36030 TD; cf 7,15 | 65 8 הוה )29,20.

 30,10. 31,26( || 68 ,:.68691 םֶכיִביאְל
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 םָּתיֵאְר םָּתַא םָהלֲא רֶמאיַו לֵאָרְׂשִילְּכהלָא הָשֹמ ארכי 9
 ויָדְבע-לְכלּו הערפל םִיַרְצִמ ץֶרֶאְּב .םכיגיעל הָוהְי הָׂשֲע רָשַאלַּכ תֶא

 םיִתְפְמַהְו תֶתאָה יגיע ּוָר רׁשֲא תלּגַה תומה :צְאילָכְלּ
 תֹואְרל םִיְגיִעְו תעַרְל בל םֶכָל הָוהְי ןַתָניאָלְופ :םֵהָה םיִָּּנַה
 רָבְדַמַּב הָנָש םיִעָּבְרַא םֶכְתֶא ךקואו+ :הָנַה םויה רע ַעֹמָׁשִל םִיְגְזֶאְ
 םֶחלי לגב לעמ הָתְלָב"אל ךְלַענְי םָכיֵלֲעַמ םֶכיִתְמְלש ּוֵלְבאְל
 הָוהְי יגא יִּכ ועדת ןעַמְל םֶתיִתְׁש אָל רֶכָׁשְו ןיְיְו םּתְלכַא אֵל
 גועו ןוּבָשָחְדְלִמ ןָחיס אציו הֶּזַה םוקָמַהְלֶא ּואָבְּתַוי :םֶכיִהְלֶא
 ּהָנְּתָּנו םֶצְרַאדתֶא הקנו ּםֶּכַנו הָמָחְלַמל ונְתאָרְקִל ןשְּבַה"דלמ
 יָרָבְדתֶא םֶּתְרַמׁשּופ :יִׁשֹנְמַה טבש יצחלו יִדגַלְו יִנֵבּואְרָל הָלֲחַנְל
 :ןוׂשֲעַּת רֶׁשֲאלְּכ תא ליש ןעמל םָתֹא םָתיִׂשעְ תאּוה תיִרְּבַה

 םֶכיִׁשאָר םֶכיִהְלֶ הָוהְי נפל םָפְלִּכ םויַה םיִבָצַנ םָּתַאפ פ
 יםכישב םֶכָּפַט וס :לֶאְרְשְי שיא לָּפ םַכיִרַמָשְו םֶכיִנקַז םֶכיִטְבָש
 ראלי :ףימימ באש ידע ד יִַע בטחמ .דגמק בֶרְקּב רֶׁשֲא דרגו

wosרש "םיגלאל ליהי אּוָהו םעָ ילווה ְתא-םיִקָה  
 אל :בקעולו קַחְצִיִל םֶהְרְבַאל תבל עָּבָשִנ רשאכו ּךְל"רֶּבִּד
 :תאַָּה הָלֲאָהתֶאְו תאּזַה תיִרְּבַהתֶא תרכ יִכְנָא םֶכְּכְל םֶכְּתַא

\TTIT 

% ese 

 ונבשודרשא תֶא םּתְעַ םָּתֲאיכ5 :םויה - הָּפ נניִא רש
 :םִּתְרַבִע רׁשֲא םִיֹגַה בֶרְקְּב ּונְרְבערִׁשַא תֶאְו םִיָרצִמ ץֶרֶאְּב
 רשא בֵהְזְו ףֶסַּכ ןְבאַו ץע סה תֶאְו םֶהיִציָקְׁש-תֶא ֹראָרְּתויפ

 1 ד :

 שא בשא הָחְּפְׁשִמ א הָשֲאוָא שי סב שיר :םֶהמַ

 -תֶא טל הָיָהְוי* :הנעלו שאר הָרּפ רש םֶכָּב שיר םֵהָה
 יִּ יל"הָהִ םולש רמאל ּובְבלְּב ךְרְּבְתַהְו תאּוַה הָלֲאָה יִרְבּד

 הָבאידאְלּ :הָאַמְצַהיתֶא .הָוְרֶה תפְס ןעֶמְל לא יּבל תושב
 הָצְבָרְו אּוהַה שיִאְּב ֹותֲאְנְקְו הָנהְיִא ןשַעַי זָא יִּכ ול ַחָלְס הָוהְי
 תַחַּתִמ ומָשדתֶא הוה הָחָמּו הֶּזַה רֶפְסַּב הָבּותְּכַה הָָאָהילָּ יב

(ita 6%29, 4 68634 םכילגר לעמ ולב אל םכילעגו | 1 1 םֶביְִפש  Cp 
 post םכינקז); cf Jos 23,2. 24,1 || 10 * 280 םכישנו (6 םכפטו םכישנ) |

 5 גג(excl 636)5/155 ךנממ | < 2.68 דעו | 17 >6 || 10 1 6+ 6 66 הָקְבְָּ
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 תֹוָלָא לֹכָּכ לֶאְרְשִי יִטְּבַש לָּכִמ הָעְרֶל הָוהְי ָליִדְבַהְויי :םִיָמְׁשַה
 רוָּדַה רַמָאְו = הַָּה הָרותַה רָפְְּ הָבּותַּכַה תיִרְּבַה
 ץֵרָאמ אָבְי רשא יִרְכְּנַהְו םֶכיִרחֶאְמ ּומּוקִי רשא םֶכיִנְּב ןורחַאָה
 הָלֲחרׁשֲא ָיִאְלחּת"תֶאְו אֹוָהַה ץֶרֶאָה תופָמתֶא ּואְרְו הקוחר
 ַחַמְצַת אָלְו עֶר אָל הָצְרַא-לָב הפרש ֹלָמְו תיִרְפָנ>י ּהָּב הוה
 םייבצּו הַמְדַא הָרֹמעו םֶדֶס תַכָּפְהַמְּכ בשעז לכ ּהב הָלעאלו

 הָשָע הל םגַה לכ ורָמְָני :ותְמחְּ ב הוי ַּפָה שא
 לע ּורָמֲאְוצ :הָּנַה ֹורגַ ףֵאָה יֵרֲח המ תאּזַה רק הָבָּכ הָוהְי

 ווחתְשיו םיֲִחַא יל ודָבעוו "כל :םִָרְצִמ ץראמ םֶתא
 ץֶרֶאְּב הָוהְי ףַא- רח :םֶהְל קלָח אלְ םועדודאל רֶׁשֲא םיִהלֶא םֶהְל
 םשְּתַיַוז :הָּזַה רֶתַּפַּב הָבּותְּכַה הלְלָקַה-לָּכ"תֶא היל איִבָהְל אוהַה
 -לֶא .םֶכְלְשיַו לוד ףצקבּו הָמַחְבּו ףַאּב םֶתְמְדִא לעמ הָוהְי
 ול תַלְְַּה ניִהלֲא הָוהיל תרּתְסנַהי :הֶּנַה םויַּכ תֶרָחֶא ץֶרא
 ס  :תאָּזַה הָרּוּתַה יֵרְבּד"לכ"תֶא תושעל םלוע- דע נינג

 הָלְלִקַהְו הָבָרְּבַה הלאה םיִרְבְּדַה" ל יל ּואבודיכ הָיָהְוו 0
 ףחידה רשא םווגַהז לכ בבל לא ָתבשהו ביפ יִּתַתְנ רֶׁשֲא
 לָכָּכ ולקָב ָתְעַמַׁשְו ךיַהְלֶא הָוהידדע ָּתְבָשְו :הָמש ףךיַהְלֶא הָוהְי

 בי ְׁשְפנילְכְבוְךבָבְללְּב ינו הָתַא םיַהךוצִמ יכנָארָשא
 רֶשֲ םיִמעָהלָּכִמ 4 בֵׁשְו מה תש"א לא הָוהְי

 -לֶא ךיֶהלֶא הָהְי Sans דחק סמו ְיֶהלֲא .הָוהְ לב
 :ףיִתְבַאְמ ָךְּבְרהְו ָהְבְטיִהְו ּהָּתְׁשִרִו ךיִתְבַא ּושְרָיְרֶשַא ץֶרָאָה
 הָוהְידתֶא הָּבַהַאְל ךעְרז בבל"תֶאו ָךְבָבְל-תֶא ּףיָהלֲא הָוהְו למ
 הלא הָוהְי ןתְנְז :ַײח ןעמל ּךֵׁשְפנ"לבְבּוךְָבל"לְכְּב יהל
 הָּתַאְוי :ךּופְדְר רשא ףיִאְנָשלעו ְּיֵבְְא-לע הָלֶאָה תוָלֲאָהלְּכ תא
 יכְנָא רָשא ויַתְָמִלָּכדתֶא תיִשָעו 'הָוהְ 6 לס ב בּושַת

 ןופק שושל החי בשוק הכשל התטדא ירבו תמה ירבו

20 1 vel תַלֶא )19( vel תוובּותְּכַה )sic 636934( | 22 א םייבצו; 0 םִיובצּו 
(cf Gn 10,199 || 24 121155 6 הָמּו)א.8)8/155 | 27. 28 sic 4 | Cp 0 
 . cf ad 27ךיהלא || 9 45/155 2680 ףיָדָי; + 2.684 8
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 הומַה os ס שמ ה nd 5 hs הָוהְילא

 הקתְרדאלו ְךֶמִמ אוה תאַלְפִניאְל םויה ָךּוצָמ יִכנָא רשא תאוה
 ָהָחָקִיְו יהָמיַמְׁשַה ּונְלהְלַעְי יִמ רמאל אֹוָהי םיִמָשב אלי :אֹוָה
 יִמ רמאל אֹוֲה יל רבעַמ"אָלְוי :הָנְׂשֲענְו ּהָתֹא ונעֶמׁשו ,ונָל

 -יכ+ ּהָנשְנְו הָתֹא נעמי ו? ָהָחקו יה רבא ּנָלרְבע
 הארי .:ותשעל ְּבָבְלבּו ףיִפְּב דֶאְמ רָבְּדַה ךיִלא בורק
 יערה" תֶומַה"תֶאְו ביטַהְתֶאְו םיִּיַחָהְדתֶא םויַה ia יִּתַתְ

 2 הפי" :התשרל המשאב התשרל) .ץֶרָפְב ףיהלָא
 יּתְדַגִה 5 :םֶּתְדַבַעַו םיִרֲחַא םיהלאל תיִוחְּתְשהְו ּתִחּדִנְו עֶמְׁשִת אָלְו
 רֶׁשֲא הֹמְדַאָה-לע םיִמָ ןכיראתדאל ןּוְרבאְּת דָבֲא יִּכ םויַה הכל
 םויה םֶכָב יִתְדַעָה 9 :הָּתְׁשְרל הָּמָש אובָל ןּרְרְיהדתֶא ירבע הָּתַא
 הללקהְו הָבְרּבַה נפל יִּתַתְנ תֶוָּמַהְו םִיַחַה ץְרָאָה"תֶאְו םִיִמָשַהְתֶא
 הָוהְי-תֶא הָבֲהאְלִי :ערזו הָּתַא הָיִחִּת 4 םייחּב תְרחְב

 בלי קהל הכל ית הָוהְי בש ישא האל
 פ  םֶהָל תַתָל

 :לאָרְׂשִיײלַּכ-לֶא הָלֲאָה םיִרְבְּדַהזתֶא ירּבדיו הָשמ ְּךֶליויי 1
 דוע .לבּואדאל םיַה יִכֹנֲא הָנְׁש םיִיְׂשֲעְ הָאְמְּ םֶהְלַא רַמאינ>
 הוהְי :הָזַה רה רבע אֶל יֵלֲא רֶמֶא הָוהיִו אוָבְְ תל

 הָוהי הֵׂשֲעְו :הָוהְ רב רֶׁשֲא הימל ירבע אּוה לעשוהי םָּתְׁשִריִ
 דיִמָשָה רָשַא םָצְרֶאְלּ יִרמָאָה יבמ גוָעְלּו ןותיסל הָשָע רָשַאּ םֶהְ
 יִתיְוְצ רֶׁשֲא הֶוצִמַה לבב םָהְל םֶתיִשַעְו םֶכיִנפְל הָוהְי םֶנָתְנּופ :םתא
 הָוהְיויִּכ םֶהיִנְּפִמ ּוצְרעּת- לֵאָו ּואְריִּתלַא ֹצִמַאְו וקח :םֶבָתֶא
 ארקיוז | ם  :ָךְבנעי אלו ךִּפְרִי אל מע ךְלהַה אָ ךיֶהְלֶא

rr. 12. 13 mlt MSS ( longum || 16 * ins 6 6 (cf 11,27(1 תובותְּכַה ||  ro 

 ּףיָהְלֶא הָוהְי תוָצִמדלֶא עַמְׁשִּת םִא vel( קסטוטפ תֶוָצְמְלֶא, cf 19,9( || 6 ויָתקְח |
 18 = 68 םירבע םֵּתַא | Cp 31, 1 **1 5%6 6 רֵּבַדְל הָׁשֹמ לכו | ל 8

 0)131155(636 +-"לָּכ | 3 * 6 רעה cf) 9,3) | < 6 שהיו
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 ...ן..

 ב טבל ; הָוהְי עָבְשג רֶׁשֲא jee הוה .םַעָהִתֶא אות
 הָיְהִי אּוָה יגל ְֶלהַה אּוה ההיפ :םָתֹוא הָּנְליִחְגִ הָּתַאְו םֵהל
 בּתְב :תֶחַת אָלְו אָריִת אל ָדָבְזעְי אָלְו ל ךפרי אל מע
 -תֶא םיִאׂשִנַה יל יִנְּב םיִנֲהְכַה-לֶא ּהָנִּתִַו תאּוַה הָרּוּתַה"תֶא הָׁשֹמ
 רמאל םָתֹוא הֵׁשֹמ וציויס :לַאָרׂשִ יְְֵז-לּכ"לאְ הָוהְי תיִרְּב ןוְרַא
 לכ אוָבְּבִי :תוֶקְּסַה גְחְּב הָטמָשַה תנָש דָעְמְּב םיִנָש עב מ

 התא להקה ינוב לאל גג תאָנַה הָרותַה"תֶ
 ןעָמְלּו ּועְמְשִי ןעמל ְּיֵרָעְׁשְּב רשא ָּךְרגְו ףטהו םיִשָנַהְו םיֵׁשְנֲאָה
 הָרְותַה יָרְבּדילָּכ-תֶא תושָעל ּוָרְמָשְו םֶכיֵּתְלֶא הָוהְיתֶא ּואְרְְו ּודָמלִ
 הָוהְי"תֶא הָאְרִיְל ּודְמָלְו ּעָמְשַי עדיאל רֶׁשֲא םֶָהיִנְבּו< :תַאּזַה
 םָּתַא רֶׁשֲא הָמְדאָהִילע םייח 'םָּתַא רֶׁשֲא םיִמָּוהדלְּכ יסֶכיִהְלֶא
 פ  :ּהָּתְׁשִרְל הָמָש ְַרַיַה-תֶא םיִרְבֹע

 עָשוהידתֶא אָרְק תּומָל ך ףיִמָנ וברק ןה הָׁשֹמ"לֲא הָוהְי רָמאיַו4
 לֵהֲאְּב וביתו עו הָשמ ְּךֶלַיַר ּונּוצַאְו דעומ לָהֲאְּב ּובַּצַיְתַהְו
 חַתָּפ"לע ןֵגְעֶה דומע דַמַעַיַו ןנֲע דּוִמעְּ לָהֲאְּב הָוהְי אָריַויפ :דעומ
 ְךיִתבֲא-םע בֶכׂשְךָנַה הַׁשֹמ-לֶא הָוהְי רֶמאּוופ :לָהֲאָה
 הָמָשדאָב אּוָה רֶׁשֲא ץֶרָאָה-רכַנ יהל ירחָאוהְנְ הֶּזַה םֵעָה םקְו
 וב יִּפַא הָרָחְויז :וּתַא יֵּתַרָּכ רֶׁשֲא יִתיִרְּב"תֶא רַפַהְו יִנָּבְזִעְו רבְרקְּב
 ּוהָאְצִמּ לאל הָיָהְו םָהֵמ נפ יִּתְרַּתְסִהְו םיִּתְבועו אּוהַה"םויב

 ירק ֵהלֲא ןיאיּכ לע אלה אּוהַה םִקַּב לַמְָו תורְצְו תוּבַר תועְ
 לע אּוהה םּוְיּב *יִנָּפ ריֵּתְסַא רַתְסַה יְִנָאְוי :הָלֲאָה תוָעְרָה יִנּוָאְצִמ
 וָבְתַּכי הֶּתַעְוי :םיִרֲחַא םיִהלֶאלֶא 'הֶנָּפ יִּכ הָשָע" רָשַא הָעְרֶהִלֶּכ
 ןעמל םֶהיִפּב יּהָמיִש .לֶאְרָשְודיגְבתֶא הדמו תאזַה הָריִשַהתֶא םֶכָל
 \ הָמְאָהלא נָאיִבַאדיּבס :לֶאְרְשי יִנָבְּב רעל תאְּנַה הָריִׁשַה יל-הְיָהְּת
 הָנָפּו ושדו עַבָשְו לָכֶאְו שבר לח תַבְז ויָתְבַאל יִּתְעּבְׁשְנירְׁשַא
 -יּכ הָיָה :יִתיִרְּב"תֶא 'רַפַהְו יִנּוצֲאְנְו םּודְבַעְו םירחא םיָהלֲאדלָא
 7 16 21155 ud איִבִּת (23) | זז * 1 תֹוארְל; cf 16,16 | ל 1 כצט 6 6 ּואְרְקִּת|
 12 231155 7M55)3(2 םהיהלא | 13 * 54155 234 םהיהלא || * 460 םַה |
 16 = 6X רֶכָנ 18 * 3MSS 2636097 + Dh ||(om vb sqq) | ל 3 0 6( ושע
 ונפ יכ | צָפ =י?1עסו 'וגו ְּךֶל"בָתְּכ !cf 22(, ve( 6 6() ָהָמיִשְו...ָהֶרְמְלְו (
 32,44b); habent etiam 25 המישו | 20 * 6+4yרא םהל תתל | * א. ּורפַהְו
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 דַעְל ּויִנָּפְל תאְּנַה הֶריִשַה הָתְנֲעְו תּורָצְו תובר תועְר ותא ןאַצְמִת
 םייה ּהָשע אּוָה רֶׁשֲא ורָצְיתֶא יִּתְעַדִי יִּכ ועְרַז יִּפְמ חַכָשַת אל יִּב
 הָריִׁשַה"תֶא הָשמ בּתְכיִוי :ייּתְעַבְׁשִ רש ץֶרֲאָה-לֶא ּונָאיִבַא םֶרָטּב
 וצו :לֵאָרְׂשִ יגְּביתֶא הָדמלי ו םיַּב תאּוַה

 מע הָנֲא ינו םְ יתר ץֶרְָקְלא
 רע רַפס-לַע תאּוַההָרוּתַה יִרְבּדתֶא בֶּתְכל הָׁשֹמ תֹוָלַכְּכויָהיו
 חקל :רמאל הָוהְידתיִרּב ןורא יֵאׂשְנ םִיוְלַהתֶא ּהָשמ וציו5 :םַמֶּת
 םֶכיֵהְלֲא הָוהְידתיִרְּב ןֹוָרַא דצמ ותא םָּתְמִׂשְ הֶזַה ּהָרּותַה רַפַס תא
 השקה + "קרתא ףְורָמ"תֶא יִּתְעַדְ יכֹנֲא יז רעל ב םֵׁש-הֶיָהְו

 הרר יש םָכיְִבׁש יקל לא ליה ית
 :ץֶרָאָה"תֶאְו םִיַמָׁשַה-תֶא םָּב הָדיִעְאְו הָּלֲאָה םיִרְבִּדה תא םֶהיֵגְזֲאָב
 רשא ּךֶרדהְ-ןִמ םָּתְרַסְו ןּותָתְׁשַּת תֶחָשַהדיִּכ יִתומ ירח יתְעְַי יי
 תֶא ּוָשְעְתיִּכ םיִמָּיַה תיִרָחְאְּב הָעְרֶה םֶבְתֶא תאְרְקְו םֶכְתֶא יִתיִוְצ
 ָנְזֶאְב השמ רבי :םֶכיֵדָי הָשעַמְּב וסיִעְכַהְל הָוהְי יִניֵעְּב עַרָה
 פ  :םָמְּת רע תאְּנַה הָריִשַה יִרָבִּדדתֶא לֶאְרְשי לָהְקילּ

 :יִפיִרָמָא ץֶרֶאָה עַמְשַתְ הָרְּבַדַאַו םִיַמְׁשַה ּוניזַאָה י 3

 יִתְרְמא לֵמּכ לנת יל ְָמּכ ףעיי
 :בָשעְדילַע םיִביִבְרַכְו אָשָדְיִלָע םֶריִעָשּכ
 :ּוניהלאל לֶדָנ ּובָה אָרְקַא הָוהְי םש יג

 טַּפְׁשִמ ויָכָרְּדִלָכ יכ ּולֲעַפ םיִמָת ירּוצַהּ
 :אּוָה רֶׁשְיְו קיִרצ לוע ןאְו הָנּומֲא לֶא
 :לֵּתְלַתַּפּו שקע רד יֲמּומ ויָנְּב אל וֶל תחש
 םֶכָח אָלְו לבג םע תאֹולְמְנִת יהְוהילַה

 :ףנגְכיו ךָשע אּוה 'ִךַנַק יבא אּוה"אולה
 ; רֶדְוירְד תֹונַׁש ּוניִּב םֶלֹוע תומָי רכזי
 :ךְל ורמאיו ךינקז דו ְךיִבָא לאש

 2ז (63) + ויָתְבָאְל | 24. 26 קצקפ הָריִשַה | 28 :תפ קוט 6 6 םֶכיִטְפַשו |
 Cp 32, 2 268 bin] 4 * sic 41 (צ חפ)) | ל 6 הוהי | 5 = crrp;17ויָנָב 'ול ותַחש

)cf 6םָּב םּומ וויִנָב ול ּותָחָש, +6 םומ יֵנְב ול תחש  bene,גנּומֲא; 418, זחותטפ  
Nehardeensesהוהיל ה;  maj); Sorienses6 55: 41 (ה  InnW)|ומ יִנָב ול אל  

 הוהי לה; 381155 + 7? הוהילה ; 431155 + 6* הוהילה: 1 הָוהיִלַה | 5 8 ךינק



 208 | םירבד 32,823

 םֶדֶא יֵנְּב ָדירְפַהְּב ווג ןֹוְלָע :לָחְנהְּב
 :ילֲאָרְׂשִי ינְּבי רַפְסַמְל .םיִמַע תָלְבנ יב
 :יֹוִתָלֲחְג לָבָח בקע וע הָוהְי קֶלֲח כי

 ןמְׁשי ללְו ּוהָתְבּו רְָּדַמ ץֶרָפְּב והָאְצְמִופ
 :וֶניִע ןושיִאְּכ ּוהָנָבִָי :ּוהַנְנובְי ּוהְנָבְבְסְ

 ףחרו ויָלָזוג"לַע ונק ריִעָי ּשָנָּכּיי
 :ּותְרְבָאדלַע והאי והחקו ויְפְנַּכ שָרֶפִ

 :רכ לֶא ומע ןיִאְו :ּונָחְנִ דָרְּב הָוהְיי
 יִדָש תֹבּונְּת ילכו ץֶרא יֵתומְב-לע י ּוהָבַכְרִי

 :רוצ שימלחמ ןמשו עלָפמ שַבְד והקנה
 םיִרָּ בֶלָתרע ןאצ בלחו רֶקְּב תאְמָחיי

 המח תָֹלִּכ בָלָחְע םידּותע ןְׁשְבינְב םיליִאְו
 :רָמָח"הָּתְׁשִּת בֵנעמַדְו
 יתיִשְ כ ָתְנַמָש 'טָעְביַו ןּורָשְי משי
 תֶעְׁשִי רּוצ לבנו ּוהָׂשָע ַּהוְלֶא שטיו

 :ּוהָסיִעכִ תָבָעותְּ םיִרזְּב והָאְנְקִי
 םּועָדָי אֶל םיִהְלא הלא אל םירשל ּחְּבְזִיל

 :םֶכיֵתְבֲא םּוְרְעְש אל ּואַּב בֶרָקמ םיִשְדַח
 ְּדְללמ לא חַּבָשִּתו ייִשת ךדלי רוצו

 :ויָתֹנְבּו ויָנָּב סעכמ ץֶאָנּיִנ הָוהְי אָרריפ
 םַתיִרִחַא הָמ הָאְרֶא םֶהַמ יִנָפ הֶריּתְסִא רָאוּ

 :םָּב ןְמָאדאל םיִנְּב הָמַה ּתֹכְָּהַּת רוָד יִ
 םֶהיִלְבַהְּב יִנּוסעֶּכ לַאדאלב ינּואְנק םֵהי

 :םָיִעְכַא לָבָנ יב םֶעְאלְּב םָאיִנקַא נאו
 תיִתְחַּת לוָאׁש-רע דָקיִתַו יפֵאְב הָחְדְק שאיי

 :םיִרָה יִדְסּוְמ טָהְלִּתַו ּהָלְביִו ץֶרֶא לַכאָּתֹו
 :םָּיהלְכֲא יִצִח תוַעְר .ומילע הָפְסַאּ

 : ] לָחְנָהְּב ₪ ליחנהב) | *1 קזמ ביצי | << 66 לֶא ִנָּב | 9 6: הוהי קלחו
sed prius vs membrלארשי) :  (habet etiam ax0 ותלחנ לבח בקעי ומע  

 justo longius?||13 * K יִתַומַּב; Q יִתָמְּב | " x6(5). והָכיִכֲאי | < 8)6(4 ּוהְקַנִיַי |
 14 trsp 6 6“ םיליאו 4 fn. lineae praeced | 15 * praem 6 (G לבא

Jer 5,28( | 18sעַּבְשו בקי לַכאי; 2:25 קסז הטח 14 || * 8 טע- | <?1 תש ע  
(© min); 1 prb Nn ). אשת) | 22 6 טַהְלְת . .לכאת (eam 8 לֵכֲא 
23 | vel ADK, vel (cf 630) Nop. 
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 יֶרירְמ בָטְקְנ ףָׁשַר יֵמֲחְלּו בֶעָר נָמי
 :רָפע ילָחְז תַמֲחםע םָב"הַלׁשא תֹמַהְּבָׁשִו
 הָמיִא םיִרְדְחְמּו בֶרְח7לָּנְׁשִת ץוחמ=

 :הָביִׂש שיִא-סע קני הָלּותְּב"םנ רּוחָּב"םנ

 ere :םֶרֶכְז ׁשֹונֲאָמ הָתיִּגְׁשִא םֶהיֵאְפַא יִּתְרַמָאא

 ֹומיִרְצ ּורְּכִנִיְדַּפ רּונָא ביוא סַעָּב ילּול7

 :תאז"לָּכ לעּפ הָוהְי אָלְו הָמָר ּונְדְי ּורָמאָיְּ
 :הָנּובְּת םֵהְּב ןיִאְו הָּמֵה תֹוָצֲע דבא יוני

 :םָתיִרֲחָאְל ּוניִבְי תאָז ּליּכְשִי ְמָכָח ליפ
 הָבָבְר ּוסיִנָי םִיַנְׁשּו ףָלֶא דָחֶא ףְָרי הָכיִאי

 :םֶריִגְסַה הֹוהו םֶרָכְמ םֶרּוצדיִּכ אלדםא
 :םיִליִלּפ ּוניֵביִאְו םֶרּוצ ּונָרּוצְכ אָל יב

 הָרמַע תֶמְרָשמּו םֶנְפַג םדָס ןֶפגִמ כי
 :ֹומָל תֹרֹרְמ תֶלְּכְשִא ׁשֹור"יַבַנִע ֹומֵבָנע

 :רֶזְכַא םיִנָתָּפ שאָרְו םֶגיִי םָניֵנַּת תָמֲח
 :יָתֹרְצוֲאְּב םּוִתָח יִדְּמַע סָמְּכ והאלה
 םֶלְנַר טומְּת תַעָל 'םֶלָשְו םָקָנ "ל

 :ומל תֶדִתַע ׁשֲחְו םֶדיֵא םֹוי בורק יִּכ

 םָחָנְתִי ויָרָבֲע"לעֶו ומע הָוהְי ןיֵרְיכ6
 :בְְּעְו רָּצֲע סָפֲאְו די תַלְזֶאְיִּכ הָאְרִי יִּ

 :וב ּויָסָח רּוצ ומיָהלֶא יִא רַמָאְו
 יםָכיִסָנ ןָיי ּוָתְׁשִי ּולָכאי ומיִחְבְז בֶלַח רֶׁשֲא"י

 :הָרְתִס םָביֵלֲע ייָהְי םֶכֵרָזעְִו ומּוקְ
 יָדְמִע םיָהלֲא ןיִאְו אוה יִנֲא יא יִּכ הָתְעֲּאְרּ
 :ליצמ יִדּיִמ ןיִאְו אָּפְרֲא יִנֲאו יִּתְצַחָמ | היַחַאְו תיִמָא יִנֵ
 :םָלעְל יָכֹנֲא יח יִּתְרֹמֲאְו יָדְי םיָמָשלֶא אָשֶאְיִכ
 יָדָי טּפְׁשַמְּב זחאתְו יִּבְרַח קָּב יִתֹנְׁשסֲאי

 :םלשא יִאְנַשְמְלְו יִרָצְל םָקָנ ביִשֶא
 ₪ רי 6

 רֶׂשְּב לכאת יִּבְרַהְו םֶּדִמ יצֲח ריִּכְשַאי

241? | 26 I ft DDN (6 ,(סוטטח6קש vel ₪ (mtr cs) םֶהָּב ַחיִפָא 
‘cf Ps 10,5| 32 631557 שאר (8'3Y)|| 34 1 5+ 6 < Da 35 * 1 prb 6 6 

 ּויָהִי | 41 1? יתונש. 8 | * 1 c 6864רֹויְל | * 1 קזמ םֶלָשְו | 38 * 1 קזל םָּכְסִנ
Biblia. | 9 
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 :ביוא תֹועְרּפ שאְרַמ היָבַשְו ללַח םִּמ /
 םוקְי וידבעדמד יִּכ - ומַע םיוג ּוניִנְרָה 3 \
 פ :ומע וָתַמְדַא רּפְכְו ויל ביִׁשי םקְנְ |
 םַעָה יִנְזָאְּב תאּזַהדהְרישה יִרָבְּדְילָּכדתֶא רָּבדינ השמ אבו |

 -לֶא הָלֶאָה םיִרְבְַּהלכיתֶא רּברל הָשמ לכי :ןּוְנְְִּב עשוהו אּוה

 יכנא רֶׁשֲא םיִרָבְּדַהד לָכְ םָבְבַבל מיש הלא רמי :לֶאְרָשְלַּ |

 יִרְבְּדלכ"תַא תושעל רֶמָשְל םָכיֵנְּב"תֶא םִוצְּת רֶׁשֲא םויה םֶכָּב דיעַמ |

 רָבְּדַבּו םֶביִּיַח אּוָהיִּכ םָּכִמ אּוה קָר רַבְדיאָל יז :תאְּזַה הרתה |

 הָמָש ןֶבְרִיִהתֶא םיִרְבָע םֶּתַא רֶׁשֲא הָמְרֲאָה- לע םיִמָי ּוכיִרֵאּת הָּנַה

 ַפ :ּהתְשרל
 ּףַהלֶא הָלַעְיפ :רָמאַל הָּזַה םויה םֶצָעְּב הָׁשֹמ-לֲא הָוהְי רָב <

 הֵאְרּו וחי נפל רֶׁשֲא בָאֹומ ץֶרָאְּב רשא ֹובְנירַה היה םיִרְבְעֶה
 רֶהָּב תֶמּופס :הנַחַאל לֵאָרְׂשִ ינְבל ןַתֹנ ינא רַׁשֲא ןעְּכ ץֶרֶאדתֶא
 ְךיִחָא ןרהא תַמ"רָשַאּכ ףימעלָא ףָסֶאַהְו הָמָש הלע ּהָּתַא רֶׁשֲא
 וגְּב ןותְּב יב םָתְלַעַמ רֶׁשֲא לַעי :וימעדלא ףֶסֲאַו רֶהָה רֶהָּב
 ָךֹותְּב יתוא תשאל רֶׁשֲא לע ןֶצרֵּבְדִמ ׁשֵדָק תביִרְמְיַמְּב לאָרְׂשִ
 -לֶא אֹובְת אָל ּהָמָשְו ץֶרָאָה-תֶא הֶאְרִּת דָנָּבִמ יי :לֶאְרְשְי יִנב
 פ :לֶאְרשי ינְבל ןָתֹנ יִנֲארׁשַא ץֶרָאָה

 יֵנְּב-תֶא םיָהְלֲאָה ׁשיִא הָׁשִמ דרב רֶׁשֲא הָכְרְּבַה תאְזְוי 8
 רמאיו? :ותומ נפל לֵאָרׂשִי

 ומָל ריִעֵׂשִמ חַרֶזְו אָּב יִניִּסַמ הָוהְי
 :ֹומְל "תשא וניִמיִמ ישדק תָבָבְרַמ הָתֶאְו ןְראַּפ רַהַמ עיפוה
 יָּךָדִיְּב וישדְקדלָּכ "םיִמע יבבח הא

 :"ָךיִתרְּבּדִמ אָשְי 'ִֶּלְגְרְל יּוּכִּת םַהְו
 :בֶקְעְי תלַהְק השרומ השמ ונל-הוצ הרות

 :לֵאָרְׂשִי יבש דַחָי םָע יִשאָר ףּסַאְתַהְּב למ ןּורָשיב יהְיי

 43 16 269 תמְדא || 44 16 16155 + 11684 (pwn | 0ק 33, 2 "1
 ? שרק תבְבַרַּב ve שדק תַביִרְמִמ, ט6| ׁשֵדָק תבירמ; נוט שֶדק תבְבַר ֹוּתֶאְו

puupiddw Kodng) |ןראפ] סטצ  sed seq VD, ut AM; 6 [postתאו  Gung etiam 

 ל א?,89 תַּדׁשֲאְ; | ? תֶדְקי ׁשַא | 3 בח, 6 6369 | * 16 6 ומע | < 61
 ויִדָיַּב; ע ודָיְּב: 8 ךָרַּב | ia crrp: praeclare, sed vix certe, prps DN“ אּוה]

vel ipo: | + 51? וכלי  retineatur)ךלגרל  (siְךֵּתֲא ֹותיִרְּב רַמׂשְו ףלרג ןי <  
 + (12F uA ל ףילגרל | 4 1? השְרּומ 2
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 ס  רָפְסִמ ויֵתְמ יקיו תמִילַאְו ןֶבּואְר יָת
 רַמאיַו הָדּוהיִל תאְזְול

 ּנֲאיבְּת ֹומֹע-לֶאְו הָרּוהְי לוק הָוהְי עַמְ
 פ וי ויָרָצִמ רֶזַעְו ל בֶר ויד

 רַמָא יול
 'ְּךדיִסַח ׁשיֶאָל ְּךיָרּואְו ְךיָמּתי
 :הָביִרְמ ימדלע ּוהָביְִּת הָּסמְּב ֹותיִסנ רש
 "וָנָבתֶאְו ריפה אָל ֹויָחָאזתֶאְו ּיְתיִאָר אָל ֹומֲאְלּו ויֵבֲאְל רַמאָה

 עֶבְי אל :ּורָצְנִי ָךְתיִרְבּו ְּךֲמָרְמַא ּורָמָש יִּ
 | לֶאְרְשיִל ּךְתֶרּותַו בקעיל יִספָשִמ יט

 ְֲחְּבְזִילַע ליִלְכְו ףַּפְַּב הָרֹוטְק ּומיֵׂשי
 הָצְרִת ויָרָי לַעָפּו ּוליֵח הָוהְ בּיי

 ס | :ְּמּוקְיְִמ ויֵאָנשִמּו ויָמָק םִיְגְתִמ ץַָמ
 רַמָא ןָמנַבְלי

 םֹויַהלָּכ "ויֶלְע ףפֹח ּיָלָע חטָבָלי ןְּכְׁשִי הָוהְי דידי
 ס  :ןְכָׁש ויִפְתּכ ןיכו

 רַמָא ףָסֹוילּוי
 :תַחָּת תַצְבִר םּוָהְּתַמּו למ םִימָׁש דִגַּמִמ וִּצְרַא הָוהְי תָכָרֹבְמ

 :םיִחְרְי שָרְג דֶגַמַמּו שָמָש תֶאּובְת דָנָּמִמּויי
 :םלוע תוָעְבִג דָנָמְמּו םֶדְקְ-יִררה שאָרַמְי5

 הגס יִנָכש ןוצְרּו הָאלְמּו ץֶרֶא דגמי
 :ויָחֶא ריִזָג דָקְדָקְּו ףסוי שאָרְל הָתאֹובְּת
 וינרק םֵאָר ינְרקְו ול רָדָה ורוש רוכבי

 ץֶרָא"יִפְפַא וָּדְחַי חֵּגנְי םיִמִע םֶהָּ
 ס :הָׁשנִמ יִפְלַא םֶהְו םִרְפֶא תֹובֵבְר םַהְ

 | רַמָא ןֶלּובְזלְוי
 ְָלָהֲאְּב רָכשֶשִיו ףָתאצְּב ןלּובָז חמש
 קָרְצְיחְבִז ּחְּבַזְי םָש ּואְרְקִירַה םיִמַעי
 7 == 1 קז ול ביר ףיִדָי | 8 6+ילְל ןּת | "ול ְךָּבְסַח; יה? ףיִרְסח |
 9 5? dl (mtr cs) | ? 1c 06864 ויָנָּב | 12 * 5MSS 2684 jמינבלו | ו
 vel 6 ₪6 וילע ףפח חטְבל sed) 26 ףפחו); vel (c 3( ףפח וילע חטבל |

1c 6( 49,26 [ַײהת) | 17 cf Gn16 1 הָנאּובְּת  | (מ 49,25G)13 1 לַעַמ  
 30 םה.
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 ס :לוח יִנּוְמְט יִנֿפְשּו וקני םיִמי עפָש יִכ
 רַמָא דגלו

 :דקדק"ףא עור ףרטו ןֵכָׁש איִבְלַּפ רָג ביִחְרִמ ְּךורְּב
 ןּוָפְס" יקח תֶקְלָחֹי ם םֶׁשיּכ ול תיִׁשֹאַר ארי
 ס  :לֶאְרָשידַע ויֵטּפְׁשִמּו הָשָע הָוהְי תֶקְדצ םָע ישאְר אתי

 רַמָא דל |

 :ןָשְּבַהְִמ קּגזְו היא רו ןַ
 רַמָא לָּתְפנּו

 הָוהְי תָּכְרִּב אָלָמּו ןוצְר עֶבׂש יִלְּתְפִנ
 ס  :הָׁשָרְי םרָדְו םי

 רַמָא רָשֶאְלּו |
 :ֹוְלְנַר ןָמְׁשּב לבטו ויָחֶא לּוצְר יֶהְי רֶׁשֲא םיִנָּבִמ ְּךוָרְּב
 :'ָָּאְבִד ףיִמְְכּ יִדְלעְנִמ תָשָחְנּ לזרב5

 :םיִקָחְש ותְואְנְבּו ךָרֶזָעְּב םיִמָש בכר 4 לא ןיא=

- 

 דָמָשַהְ רמו בא ּיִגָפַמ ׁשֶרג
 בקעי ןיע דֶרְּב חַמָּב לֵאָרְׂשִי ןשי

 :לֶטּופְרעִי ויַמְׁשיְַא .שוריתו ןֵּ ץֶרָאלָא
 הוה עָשונ םע ְּךֹומְכ יִמ לֶאְרְשִ ךיִרָשַאי

 דָתְואְג יבְרֲחרֶׁשַאע רע ןגְמ
 ס | ּךְרִדִת ֹומיָתֹומָּב-לע הָּתַאְו ל יִמְֶא שחיו
 רֶׁשֲא הָּגְסַּפַה שאר ובָנ רֶהְדְלֶא בָאומ תַבְרעַמ הָשמ לעיני 4

 תַאְו> :ןֶירע דָעְלגַהְתֶא ץֶרָאָקלְּכ-תֶא הָנהְי והאְריַו וחי יפיע
 םָיַה רע הָלּוהְי ץֶרָאלָּכ תאְו הָשַנְמּו םירְפֶא ץֶרֶאְתֶאְו יִלתְּפנלּכ
 :ירָעְצְדדע םיִרְמְּתַה ריע וָחְרְי תעְקּב רֶכְּכַה-תֶאְז בֶגָנַה-תֶאְוי :ןוִרֲחַאָה
 קָחְצִיל םֶהָרְבַאְל יִּתְעַבְשַנ רֶׁשֲא ץֶרֶאָה תאָז ויָלֲא הָוהְי רָמִאיִוי

 19 1? יִּנְפָצ | כז ""1? קֶקֶחִמ ; הָקְלָח (6 ;euepicen vf Gpxovrwv ? = הָקְלְח

(G6 cuvnyuévwv), cf 5; alii, retentoןּופְפַאתו  inversקקתמ תקְלָמ) | ** 1?  
 5 pro) ןּופְצ?), קזס אתיו legnnf vel תֶא vel nN (cum) תאי || 23 6360379

 שריי | 25 * 1281155 + 14% ףיָלְענִמ | * vמ igתסt; prקs ךְדאָמ | 6 1 0
Cp 34, 1-3 "6 6 ברחו |  exc vb? || 29 = 1 prb6360 לָאְּכ | 27  

)cf Gn 15,18. Dtןורחאה םיה דעו תרפ רהנ לוהנה רהנה דע םירצמ רהנמ  

 11,24( | 2 * 63+7לכ.
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 :רֶבֲעַת אל הָּמָׁשְוְךיגיִעְבְךיֶתיִאָרָה הָּנְגְּתִא ךעְרַול רמאל בקע
 ותא רבי :הָוהְי יפלע בָאֹומ ץֶרָאְּב הָוהִי"דָבע השמ םָׁש תֶמנ
 דַע ֹותָרָבקִתֶא ׁשיִא עֶדְייאָלְו רָֹעְּפ תב לּוָמ בָאֹומ ץֶרֲאְּב יב
 וניע הָתַהְכְאל ֹוְתֹמַּב הָנָש םיִרְׂשֲעְו הָאמְְּב הָׁשמּוז :הֶּזַה םּחַה
 םישלָש בָאומ תָבְרעְּב הָׁשֹמ-תֶא לֵאָרְׂשִי יִגְב ּוכְביַול :החל סאלו
 הָּמְכֲח חּוְר אלְמ ןּונְּב עָשוהיְו :השמ לָבֲא יֵכְב יֵמְי ּומְּתִיַו םוי
 רֶׁשֲאַּ ושעיו לַארְׂשִייִנְּב ויִלָא ּועמְׁש וילָע ויָדי-תֶא השמ ּךַמְסיִּ
 רֶׁשֲא הָשמְּכ לֵארׂשִיְּב דוָע איִבְנ םקדאלויפ :השמדתא הָוהְי הּוצ
 ֹוחָלְׁש רשא םיִתְפּוּמַהְו תתאַהלָכליי :םיִנָּפדלֶא םיִנָּפ הָוהְי ועדי
 לבל :צְרָאלֶכלּ וידְבע-לבְלּו העְרְל םִיָרְצִמ ץְרָאּב תושעל הְוהְי

 לכ יניעְל הָשמ הָעָע שא ליגה אָרֹומַה לכל הקזחַה יה
 :לַאָרְׂשִי



 10503. עשוהי
 עָשוהְילֶא הָוהְי רָמאָיו הָנהְי דָבַע הָשמ תו יִרְחֶא יהי 1

 -תֶא רבע םּוק ּהָּתַעְו תַמ יִּדבע השמ* :רמאָל השמ תַרָׁשִמ ןּנּב
 םָהָל ןתנ יֵכנֲא רֶׁשֲא ץֶרֲאָה"לֶא הָנַה םַעְה"לְכְו הָּתַא הֶּזה ןּררַיַה
 ויַּתַתְנ םֶכָל ּוּב םֶכָלְנַריףַּכ רדת רֶׁשֲא םּוקמִדלָּכי :ילֵאָרְׂשִי ינָבְל
 רֵהָּנַה-'דעְו "הֶּזַה "ןונָבְלַהְו ָּבְדַמַהִמי :השמדלָא יִּתְרַּבִד רֶׁשֲאב
 שָמָשַה אֹובַמ לדָנַה םֶיַהדדַעו יםיּתִחַה ץֶרֶא 73 תֶרְפ-רַהְנ לונה
 יִתיִיַה רֶׁשֲאכ ףייח ימי ל ךיִנָפְל שיא ביתא :םֶכְלּובְ הָיִהְי
 הָּתַא יִּכ ץֶמָאְו קזח< :ָּךָבְדַעַאהאלְו ל פרא "אל ךֶמַע הָיָהֶא הַׁשֹמ-בע
 :םהל תַתְ םתובאל יִתְעַּבְׁשִנ"רֶׁשֲא ץֶרָאַה-תֶא הזה םַעָהתֶא ליִחְנִ
 השמ ּוצ רָשַא הּרּוַה-לְכּכ תושעל רַמְׁשְל דאָמ ץמָאְו קזח [ קרל

 :ךלת רֶׁשֲא לֶבְּב ליּכָשת ןעֶמְל לואְמָשּו ןיִמְ ומ רּוָסְת"לַא יב
 ןעמְל הָלילְו םַמּוי וב ָתיֶגָהְו ףיפמ הזה הָרותַה רָפְס שּומְיְדאְל
 :ליִכָשִּת זאְו תא ַחיִלְצַּת וָאיַּכ וב בּותָּכַה לָכָּ תושעל רַמָשִּת

 :רֶמא םָעה רשת עשיה וצי : לת דא ב
 יּפ הָרֲצ םֶכָל ּוניִכָה רמאל םֶעָה"תֶא ּווצְו החמה בֶרָקביָרְבעיי
 "תֶא תַשָרָל אּובָל הוה ןְּרִיִַהתַא םיִרְבְע םָּתַא םיִמָי תֶשְלֶשו דוָעְב
 יָנָבּואְרָלְו < :ּהָּתְׁשִרְל םֶכְל ןִתנ םָכיֵהְלֲא הָוהְי רֶׁשֲא ץֶראָה
 רֶבְּרַה-תֶא רּוכְזיפ :רָמאַל עָשוהי רַמָא הׁשנִמַה טָבַש יִצֲחלְו ידו
 םֶכָל ַחיִנַמ םֶכיִהְלא הוה רָמאָל הָוהידדְבע השמ םֶבְתֶא הָּוַצ רֶׁשֲא

 ץֶרָאּב ושי םֶכיִגְקִמּו ספ םֶכיִשִנ + :תאזה ץֶרָאָהתֶא כל תנו
 ינְפִל םיִשָמח ּוְבֲעַּת םָּתַאְו ןֶּגְרִיַה רֶבעְּב הָשמ םֶכָל ןתָנ רֶׁשֲא
 Cpr, r 6 ןונ? Naun pro) אטטצ = ןןנ) | 2 ** dl 6 6 | 4 *1? ןונבלהדדעו |

aut | jh || 8 fereהרות 6 6,  autom6 || ץ < % || J (DtiLz4)ל >6 || * 1 ?  
 7ס MSS יִכְרִּד | 14 16155 634 םֶכָּפַטְו
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 והָוהְי םיִנָיײרְׁשַא דע5 :םתוא םֶּתְרזִעו ליַחַה יִרּוִּּג לָּכ םֶכיִחַא
 ןְתנ םָכיֵהְלֲא הָוהיײרְׁשֲא ץֶתָאָה-תֶא הָּמַה-םנ ּוׁשְריְו םֶכְּכ םֶכיַחַאל
 הָשמ םָל ןתְנירָשא יּהָּתַוא םּתְׁשְריוי םֶכְתַשְרִי ץֶראל םֶּתְבשְו םהל
 עשוהידתֶא ּונעיו5 ם :שָמָשה חַרֶזִמ כרי רָבַעְּב הָוהְי דָבֲע
 לכול :ךלנ ּנֲחלְׁשִּת רְׁשֲא-לָכ-לָא הָׂשֲעַ ּונָתיּוצרָשַא לב רמאל

 מע הלא הָוהְי היה, קר ילא עמשנ ןִּכ הָשמלֶא לָעַמש-רָשַא
 עָמָשידאְלְו ךיפדתֶא המיר שיאדלָּכי5 :השמדםע הָיָה רֶׁשֲאַּכ
 פ | יץֶמָאְו קג קָר תַמּי ּוננצְתירְׁשַא לֶכָל ּךיִרְבְּדדתֶא

 םיִלְגְרְמ םיִשָנַא םינש ta bis ןּונדָּב עְׁשֹוהי חלׁשיַוו 2
 תיִּב יואב וכללו יחירידתֶאְו ץֶרֶאָהתֶא ּוֵאְר וכל רמאל ישרח
 רמאל וְחיִרי ָךְלַמְל רֿמָאו* :הַמְׁשובְכְׁשיו בֵחְר ּהָמְׁשּו הנוז הֶׁשֲא
 :ץֶרָאָה-תֶא רפחל לֵאָרְִׂי יֵנְּבִמ הָלֵיֹלַה הָּנַה ּואּב םיׁשָנַ הגה
 לא םיִאְּבַה םיִׁשְנֲאָ יאיִצומ רמאל בחר לא וחירי ּךְלַמ לשיר
 הָשאָה חֶקְּתַוי יאָ ץֶרָאָ"לָּכתֶא רפחל יִּכ ִּדַתיֵבְל ּואָּבדרָשא
 יִתְעַדָי אָלְו םיִׁשְנֲאָה לא ּואָּב ןַּכ רָמאּתַו ֹונַּפַצִּתַו םיִשָנַאָה יִנָשתֶא

 יתרו 'אל ּואָצַי םיִשְַאַהְו חב ירונסל רעַָה יו :הָמַה ןואמ
 םֶתְלַעַה איָהְו5 :םּוגיִשַת יִּכ םֶהיִרְחֶא רֶהַמ ּופְדַר םיֶׁשְנֲאָה ּוכְלָה הָנֲא
 םיִׁשְנֲאָהְו :נַָּהלע הל תסרעה ץעה יִּתְׁשַפּב םָנְמְטִּתַו הָנֶּגַה
 יחי ורָנָס רַעָשַהְו תֹוִרּבְעַמַה לע ןּדריַה ְּךֶרָּב םָהיֵרֲחא ּוֵפְדְר

 הָתלע אֹיְַ ןיבְּכְׁשִי ֶרפ הָּמְֵוי :םֶהירֲחא םיְִרְרָה וא "רשאכ
 םָכָל הָוהְו ןֵתָניְכ יּתְעַלְי םיִׁשְנאֲה-לֶא רָמאּתַו :גָבַהדלַע םָהיֵלֲע
 ץֵרָאָה יִבָשְילָּכ ּוגָמָנ יֵכְי ּוניִלָע םֶכְתַמיִא הָלְפְנ-יִכְו ץֶרֲאָהתַא
 ףּוסדמו יִמדתֶא הָוהְי שיִבְוהרֶשַא תֶא ּונָעַמָש יִּכּפ :םֶכיִנּפִמ
 רֶׁשֲא יֹֿמַאָ יִכלמ של םֶתיֵׂשֲע רשאנ םִיָרצַמִמ םֶכְתאַצְּב םַכיִנָפִמ

 סמו עַמְׁשנּוו :םֶתוא םַּתְמַרֲחַה רֶׁשֲא גועְלּ חיסל \ ןדריה רָבַעְּב
 אּוָה םַפיִהְלֶא הָוהְי יִּכ םֶכיִנָּפִמ שיִאְּב ַחּוָר דֹוע הָמָקאְלְו נבל

 יל אָנועְבְׁשה הָתַעְי :תַחָתִמ ץֶראָה"לעֶו לעֿמ םִיָמָשּב םיִהְלֲ
 ה js תיִבסַע םָּתַאדמנ םתיִׂשֲעְו דָסָח םֶכָּמִע יִתיִׂשְעדיִּכ הָוהיב

(sed cf Dt 12,28. Jer 19,15. 25,8( | Cp 2,1 *<6|20 דלֶא MSS6 | 18 < = 
P sic = vel ) AM ubique i in Jos, Jer, et septies R; INQ’ ubique in Nu, , 

 Dt, Sam, Esr, Neh, Ch, et semelR ||° ins frt וחירי; 6 6 | 3 a-a dl 6 3 | * לכ

 6MSS< 63 | 4 1 םֶנָפִתַו| 5 * 1 ? רּונְסְל | * 3055 3 אלו | ץ * 616 301155 |
cf 24.רָשָאְּכ) | 9 °° <6;  (sic 31155: 3 alדע | = 1 זמ רֶׁשֲא ירחא  
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 מאיי :תֶוָמִמ וניתנת תה םְָ רע תֶאְו ית
 הָז ּונָרָבְּד"ִתֶא ּודִּנַת אָל םֶא תּומָל םֶכיֵּתְחַת ּונָשְפַנ םיִשְנַאָה ּהָל
 םֶדְרֹוְתו 5 :תֶמֲאָו דָסַח מע וניִשְעְו ץֶרָטָהתֶא ּונְל הָוהְיתַתַּב היָהְו
 :תַבְׁשֹי איָה הָמחְבּו הָמּוחָה ריִקְּב ּהָתִיַב יִּכ ןולחה דַעְּב לָבָחַּב

 הָמֶש םֶּתְבִנְו םיִפדְרָה םֶכָבּּנְפִיְרִּפ וכל הָרְהָה םֶהָל רָמאַתוי
 ָהיֶלֲא ּוְרְמאיַנּז :םֶכְּכְרְַל וכָלַּת רַחַאְו םיִפָדְרָה בָש דע םיִמָי תֶשְלֶש
 הגה :ּנָתְעַּבְשַה רֶׁשֲא יהָּנַה ךתְעָבְׁשִמ ּונְחַנַא םיִקְנ םיִשָנַאַה
 ןולחּב יִרשקּת הֶּזַה נְׁשַה טוח תֹוָקִּתתֶא ץֶרָאְּב םיִאְב ּונָחְנֲא

 תיבלָּכ תֵאְו ְךיַא-תֶאְו ְךּפֲא-תֶאְו ְּיִבָאתֶאְו וב ּונתְדרוה רֶׁשֲא
 | ךתיב יֵתְלּדִמ אצְי-רָשַא לָּכ הָיָהְופ :הָתְיַּבַה ְּךִיָלֲא יִפְסַאַּת ְךיִבָא
 ומָּד תיַּבַּב ְךְּתַא הָיִהִי רֶׁשֲא לכו םִיִקִנ ּונחְנַאו ושארב ֹומָּד הֵצּוֲחַה

 םִיקְנ ּוניִיָחְו הָז ּנָרָבְּדתֶא יִדיִנִתִַאְוי :וְּבדהְיְהְּת דָידסַא נשאר
 םֶחְלָשְּתְו אּוה"ןָּכ םֶכיִרְבַדְּכ רֶמאתו=י ּונָתְעַּבְׁשַה רֶׁשֲא ְּךָתְעַבְׁשִמ
 הָרֶקֶה ּואָבָּיַו וכליו= :ןִלַחַּב יָנָׁשַה תנָקִּתדתֶא רשת וכל
 -לֶכְּב םיִּפְדְרֶה ּושקביו םיִּפדְרֶה ּובָשדדַע םיִמָי תֶׁשְלְׁש םָׁש ּובְׁשי
 ורבעיו רַהְקַמ דרו םיִשָנַאַה יש ובשו :ּואצִמ אלו ּךֶרצַה
 ּורָמאיו 4 :םתוא תואְצַמה לב תֶא ולד ורַּפִסִיל ןּוְנְֶּב עָשוהי"לָא ואביו
 יִבָשולָּ ּוגמנדםנו ץֶרָאָהד לָּכדתֶא ּונִָיְּב הוהְי ןֵתְניִּכ עֶׁשֹוהְי-לא
 ס  ּוניִנּפִמ ץֶרֶאַה

 אּוָה ןֵּרְריַה-רַע ואביו םיִטׁשַהַמ ּועְסיַו רָקּבַּב עָשּוהְי םָּכְׁשַוי 8
 תׁשְלְש הַצְקִמ יהו :ּורְבעֶי םֶרַמ םֵׁש ונליו לֵאָרְׂשִי .יגְּבִלָכו

 מאל םֶעָהיתֶא וצי: :הָנֲחמִה בֶרְּב םיִרְמשַה רבו םיִמָ
 םיִאְׁשְג םיולֵה םיִנְֲּכַהְו םֶכיִהלֶא הָוהְיתיִרְּב ןורָא תא םֶכְתאְרּכ
 הָיָהְי קֹוחְרוּךָא+ :ויָרֲחַא םָּתְכִלַהו םֶכְמוקְּמִמ ּועְסִּת םֶּתַאְו ותא
 "רֶׁשֲא ןעַמְל ויִלֵא ּובְרְקִּתִדלַא הָּבִמַּב הָמַא םִפְלַאְּכ וָניּֿו םֶכיִניּ
 לֹוָמְּתַמ ְּךֶרָּב םָּתְרַבִע אָל יִּכ ּהֶבדּוכְלּת רֶׁשֲא ּךֶרְוַההתֶא ועדת
 הָשְי רֶמְמ יִּ שנתה םַעָה- לֶא עָשוהי רָמאי ס ומושל

9% 1 

 ובלו תיבה ןורַא-תֶא ּואשּיַו םַעַה יגפל וְבַעו תיְּבַה ה חית

 13 | 6 084 יִתיִחַא' | 14 ₪6 40MSS 4 יִדיִנִת 66( 20( | :7*ו תאז ן|יו
 ונּת- | 18 ּונָּת-- | 20 ו ונִּת-- | Cp 3, 4 0 ויָניִבּו; 1 6 א דניִבּ
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 לַחֶא הזה םויַה עְׁשּוהַײלֲא הָוהָירַמאול סם  :םָעָה יִנָּפְל
 השמדםע יִתַיַה רֶׁשֲאַּכ יפ ןּועְדי רשא לֶאָרְׂשִילְּכ יגיִעּב לג
 רמאל תיִרְּבַה"ןורא יֵאְׂשְנ םיִנֲהְּכַה-תֶא הּוצְת הָּתַאְוי ְךָמִע הָיְהֶא
 רַמאיופ :ודֹמעְּת ןְָּיִּב ןדְריַה ימ הָצָקרַע םֶכָאְבְּ
 :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יָרְבְּד"תא ּועֲמְׁשְו הָּנַה ּושָּג לֶאָרְׂשִי יִנְּבדלֶא עְׁשֹוהְי
 ׁשיִרֹו שרוהו םֶכְּברְקִּב יַח לֵא יִּכ ןּועְדִּת תאזְּב עֶׁשוהְ רָמאיוּוס
 -תֶאְו יִּזְרְַּההתֶאְו יּוחַהדתֶאְו יִּתֲחַהתֶאְו יִנענְּכַהדתֶא םֶכיִנָפַמ

 ץֶרָאְָָּכ ןידא תיֿגַה .ןורא ֵּגַהיי :יסּוביהו יִרֹמֲאָהְו יׁשנְרּנַה
 יִמְבְׁשִמ שיא רָשָע יִנָש םֶכָל ּוחק הָּתְעְוִי :ןֶּרריַּב םכינפַל רבע
 ילגר תּפַּכ ַתֹוָנִּכ הָיָהְו :טָבְשל דָחָא-ׁשיִא דִחֶאה שיא לֵאָרְׂשִ

 ןּדר ימ ןורוה יִמַּב ץֶרָָהילְּכ ןוֵרא הוה ןורא יֵאְשְנ םיִנֲהְכַ
 עָסְנַּב יהינ+ :דָחֶא דנ ּוָדְמַעַיו הָלְעָמְלִמ םיִדְרִיַה םִיַּמַה ןּותְרּבִי
 תירְּבַה ןיְרֶאָה יִאְׂשְ םיגֲתכַהו .ןקריַהתֶא רבעל םָהיִלָהֶאְמ םַעָה
 יאָשְנ םיִנֲהְּכַה ילגרו ןּריַה-דע ןורָאָה יִאְשְנ אֹובְכּוי5 :םַעָה נפל
 ימי ל יתורְג-לּכ-לֲ אָלָמ ןּריַהְו םִימַה הֵצְקְּב לְבִמְנ ןוראָה
 דאְמ קחרה דתֶא-דנ ומק ק הָלְעַמַלמ םיִדְריַה םִיַמַה ּולָמעופ :ריִצָק
 חַלָּמַה-םִי הָבְרַעַה םִי 5 םיִדְריַהְו ןְתְרְצ דַּצִמ רָשַא ריִעָה םֵדֲאַֿב

.lFשד 3  

 יֵאְׂשִנ םיִנֲהֹּכַה ּודְמַעְיַניז :ּוִחיִרְי דנג ּורְבֲע םֶעָהְו ּותָרְכַנ ומת
 םיִרְבְע לאְרְׂשִילְכְו ' ןְכָה ןֵּתריַה ְּךוִתְּב הָבְרֲחַּב יהָוהְי-תיִרְּי ןּורָאָה
 :ןֶּרְריַה-תֶא רֹובעל יוגַהדלְּב ּומַּת-רַׁשֲא דע הָבָרֲחַּב

 ןְְרַַה-תֶא רֹובֲעַל יוגַה-לְכ ּומּתדרָשַאָּכ יִהיַוְי 4
 רָשָע םִיַנְׁש םֶעָהְִמ םֶכָל ּוֵחְקי :רמאל עָשוהְי"לא הָוהְי רָמאיַ

 ואש מאל ֿםָתוא וצי :טְבָׁשִמ דָחָאׁשיִא דָחָאׁשיִא םיִׁשנא
 הָרְׂשֲע-םיִּתְׁש ןיִכָה םיִנֲהְּכַה יֵלְנַר בצממ ןריה ךוּתִמ הָזִמ םֶכָל
 ּונְלְּת"רָׁשֲא ןולּמַּב םָתֹוא םּתְחַּנַהְו םֶכָּמִע םֶתּוא םָּתְרַכֲעַהְו םיָנָבֲא
 שיא רְׁשֲעָה םִיְגָש-לֶא עָשּוהְי אָרְקיִ* סם  והָלָלַה וב
 םֶהְל ְרמאַפ :טָבָׁשִמ דֵחָא-שיִא דָחֶא-שיִא לֵאְרְׂשִי יֵנְּבִמ ןיִכַה רֶׁשֲא
 ּומיִרָהְו ןֶּדריַה ותא .םָביַהְֶא הָוהְי .ןורא נפל ּורְבל ַעָשּוהי
 ןעַמְלֿפ :לֵאָרְׂשִי-ינב יֵמְבׁש רַּפְסַמְל ומְכׁש-לֲ תחא ןָבָא שיא םֶכָל
 8 9MSS םכאבב || 9 ?SUL רַבְּד ו זז 1 pb הוהי cf( 13) | 13 77 1 צל 6
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 298 . עשוהי 24—4,7

 ןדריה ימיִמ ּותרְכְנ רֶשַא הל םָּתְרַמַאוז טל הלאה םיִנָבֲאָה
 ויָהְו ןְּךְךיַה יֵמ ּותְרְכי ןדריּב ֹורָבְעְּב הָוהְיתיִרְּב ןורא יִנָּפִמ
 -יִנְּ ןכרושע :םלועדדע לֶאְרְשְי ינְבַל וכל הָלאָה םיִנָבֲאָה

 ןדריה ְּךוִּתִמ םיִנָבֲא הָרְׂשֲיּתְׁש אְׂשִי עׁשוהי הָוצ רֶׁשֲַּכ לֶארְשי
 םּוְרְבַעַיו לאש יִטְבְׁש רַּפְסִמַל עׁשּוהיײלָא הָוהְי רּבּד רָשַאּכ
 ֿפׁשּוהְי םיָקַה םינָבֲא הָרְׂשֲ םיִּתׁשּ :םֵׁש םּוחניו ןולמַה"לֶא םּמָע
 ּויְהְיַו תיִרְּבַה ןוךַא יִאָשְ םיִגָהְכַה לר בָצַמ תַחַּת ןֶּריַה ְּךֹותְּב
 רע ןּדְריַה ךותְּב םיִדָמְ ןולאָה יאְשנ םיִנַהְכַהְויי :הֶּזַה םּויַה דעם
 לָבּב םַעָהדלֶא רֵּבדְל עָשוהְידתֶא הָוהְי  הֶוִרֶשַא רָבְּדמדלָּכ םּת
 -רֶשַאּכ יהיו :ורָבַעַיו םַעָה ּורַהְמִיַו יעָשוהידתֶא הָשמ הָּוצירָשַא
 :םַעָה נפל םיִנָהְּכַהְו הָוהיְןְִא רבעי רובעל םַעָה"לָּב םּת
 נפל םיִשָמָח הֵׁשנְמַה טָבַש יצחו דָניִנְבּו ןְבּואְריִנְּב ּורָבַעְיַוי>
 יעּולח ףלֶא םיִעּבְראָּכ < :הָׁשֹמ םָהיֵלֲ רָבִּד רֶׁשֲאּכ לֵאְרְִׂי .יִנְּב
 פ | וחיִרִי תוברע לא הָמֲחְלַמל הְוהְי נפל ורבע אָבַצַה

 ּואְריַ לֶאְרָשְלְּ יִניֵעְּב עשוהְידתֶא הָוהְי לג אּוהַה םויָּב
 פ = ּויַח יִמָידלְּכ הָשמתֶא אר רֶׁשֲאכ ותא

 יִאָשְנ םיִנֲהְּכַהדתֶא הצי :רמאל עְׁשוהְילָא הָוהְי רַמאיַוִיפ
 רמאל םיִנְַּכַהדתֶא עׁשֹוהְי וציניז :ןדְריהְְוִמ ולעיו תּודַעַה ןורַא
 הָוהְי-תיִרְּב ןורא יֵאְׂשְנ םיִנַהְּכַה יתולעּב יה :ןדְריַהןמ ולע
 -יִמ ּובְׁשו הָבָדָחָה לא םיִנַהְּכַה יֵלְנַר תַּּּכ ּוקִּתַנ" ןּוריה ּךוָּתִמ
 לע םֶעָהְרופ :יָתּודְנ-לּכ-לַ םושלש- לומְתַכ ּוכְלִיַנ םֶמוקְמְל דריה
 :ֹוחיִרְי חַרֶזִמ הָצְקִּב לגב וניו ןושארָה שחל רֹוׂשֲעַּב רה" ןמ
 םיִקַה ןהְריַהְמ חקל רֶׁשֲא הָלֶאַה םיִנָבֲאָה הָרָשָע םיִּתָש תֶאְופ
 ןולָאְׁשִי שא רָמאֹל לֵאָרְׂשִ נבל רָמאַו=: :לָנָנַּב עשוהי
 םָּתְעַּוְהְוי :הָלֲאָה םיִנָבֲאָה הַמ רפאל םָתֹובֲאתֶא רָחָמ םֶכיִנְּב
 -רֶׁשֲא* :הֶּזַה ןדְרִיהדתֶא לֵאְרְׂשִ רבע הָשְּביַּב רָמאָל םֶכיִנְּבדתֶא
 רֶׁשֲאּכ םֶכְרְבַעְדדַע םֶכיַנּפִמ ןּדְרִיה יִמדתֶא םַכיהְלִא ּהָוהְי שיבה
 :ּונְרְבְעְדדַע ּוניִנָּפִמ שיבוהדרָשַא תוָס-םִָל םַכיִהְלֶא הוהְי הָשָע

 םֶתאְִי ןעמל איִה הָָוח יפ הֹוהְי ך"תֶא ץֶרָאְה ימע"לָּכ תע עמל
 | פ :םיִמְַה"לכ םֶביִהְלֶא הָנהְידתֶא
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5,1—15 JOSUA 299 

 -לֶכְו הָמָי ןדריה רָבָעְּב ֵׁשֲא יִרֹמֲאָה יֵכְלַמלַּכ עַמְׁשִכ יִהיֹוי 5
 ןקְרה ימדתא היהְי שיִבּוה-רֶׁשֲא תֶא םיַה- לע רֶׁשֲא יִנענְּכַה יִבְלַמ
 ַחּור דוע םֶב הָיָה" :אלו םָבָבְל סמיו ּונרְבע-רע לֵאָרְׂשיהינְב יִנָּפִמ
 ס :לֶאְרְשְִיִנּב יִנָּפִמ

 בּוְׁשְו םיִרְצ תוָבְרְח ָּךְל הֶׂשֲע עָשּוהְילֶא הָוהְי רַמֲא איהה תַעָּב
 למל םיִרָצ תֹובְרַח עָשוהי ולדשעו :תינש לֶאְרָשייִנְּבדתֶא למ
 ַעָשוהי לָמרָשַא רֶבַָּה הָזְו .:תולרעה תָעְבּגלֶא לֵאָרְׂשִי יִנְּב"תֶא
 ְּבְדַמַב ותמ הֹמֲתְלִמַה יׁשְנַאולְּ םיִרָכְזַה םיִרְצַמַמ אצה םַעָה"לּכ
 םֶעֵה-לָכְו םיִאְצִיַה םעָהְד לָּ יָה .םיֶלְמיְּ :םִיָרְצַּמַמ םַתאֵצּב ְּךְרָּרִּב
 הָגַש םיִעָּבְרַאו :ולמדאל םִיָרְצַמַמ םֶתאָצְּב ְּךרּב רּבְדמַּב םיִדליַה

 םיִאְציַה הָמָחְלַמַה יׁשְנַא ה"כ ם-דע לבד לֵאָרְִׂיינְב כְלֲ
 יִּתְלְבְל םֶהָל הָוהְ עָּבְשנ רֶׁשֲא הָוהְי ל ּוָעָמְשאל רֶׁשֲא םִיִרְצִמִמ

 םילרפדיכ ג עשוהי למ םָתֹא םֶּתְחַת םיקה .םֶהיִנְּבתֶאְול :שָבד בֶלֲח
 לּוָמהְ ווּגַהְד "למ מַּת"רָׁשַאּכ יהי ִּדַרַַּּב םָתֹוא ולמדאל יִּכ ּויָה
 עשוהְידלָא הָוהְי רַמאיופ ם  :םֶתּויַח דע הָנֶחַמַּב םָּתְחַת ובו
 אּוהַה םִוָקָמַה םש אקי .םבילעמ םִיַרצִמ תּפרָח-תַא ית םויה
 :הָזַה םויַה דע לגל

 יל הָעְבְראְּב * חסָּפַהדתֶא ּוׂשֲעַַו לְָלגּב לֵאָרְׂשִינְב ָנֲחיו>
 תֶרָחָּמִמ' ץֶרָאָה רובעמ ולְכאיויי :וחיִרְי תֹובְרעַּב בֵרעְּב שֶדָחְל םוי
 יתרח ממ ןמה תי :הָּזַה םויַה םֶצָעְּב לקו תוצמ יחסָּפַה
 ולָכאיו ו .ןמ לֵאָרְׂשִי .יִנְבְל דע הָיהְדאלְו ץֶרָאָה רּוָבעִמ םֶלְכָאְּב
 סם  :איָהַה הָנָשַּב ןעֶנָּכ ץֶרֶא תַאּובְּתִמ

 ׁשיִאהַּגַהְו אָריו ויִניִע אָשיִו ּוחיִריִב ַעָשוהְי תוָיְהּב יִהָיַוי
 ונְלַה ול רָמאיו ולא עָשּוהְי ךְליו ודָיְּב הָפּולְׁש וְברַחְו ולְנְנְל דמע
 יִתאָב הָּתַע הוהי-אָבְצ-רׂש יִנֲא יִּ יאו רמי :ּוניִרְצְל"םַא הָּתַא
 רֵּדִמ יִנֹרֲא הָמ ול רַמאי חת הָצְרַא וינָּפ=ילָא ַעשּוהְי לפיו
 לַעָמ יללענ-לש עֶׁשוהְילָא הוהְי אָבְצרׂש .רָמאיניפ :ְּדְבֲעדלָא
 :ןּכ עשוהי שעיו אּוָה ׁשֶדָק וילע דמע הָּתַא רֶׁשֲא םֹוקמַה יִּכ 'ּךְלְגר
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 300 עשוהי 17—6,1

 ןיִאְו אַצי ןיא לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יֵנְפִמ תֶרֹנְסְמּו תֶרֹגֹכ וחיריו* 6
 וחיִרְידתֶא ְּךֶדְב יִּתְתְנ האר עֶׁשוהְוהלָא הָוהְי רַמאַוי פ אָּב
 המֲחְלמַה יׁשְנֲא לָּכ ריִעָהתֶא םֶתְּבַסְו :ליחַה יָרְוְּבְּ ּהָּכלַמ-תֶאְ
 הָעָבָשְוי :םיִמָי תֶׁשַׁש הָשעַת הֹּכ תַחֶא םעפ ריֶעָה"תֶא ףיקַה
 יֵעיִבְׁשַה םויִבּו ןּחָאָה י נפל םיִלְבויַה תֹוָרְפוׁש הָעְבַׁש אשי םיִנֲהְכ

 היָהְופ תחפש ּעֲקְתִי םיֹנהְּכַהְו םיִמעְּפ עבש ריִעָהתֶא ּבָמְת
 םעֶה"לַכ ּועיִרָי רָפושה לֹוק"תֶא םֶכעַמְׁשְּב לָבויַה ןֶרֶקַּבוְךְׂשִמְּב
 :ודְגָנ שיא םעֶה ּלעְו ָהיֶּתְחַּת ריִעָה תמוח הָלְפָנְו הָלֹודְנ הָעּורְּת
 ןֹורַא-תֶא ואש םָהלֵא רַמאּי םינֲהכַה-לֲא ןּונןְּב עשה אקו
 ןורא ינפל םיִלְב תורֶפוש העְבְׁש ּואְׂשִי םיִנַהְכ הַעבְׁשְ תיִרְּבַה
 נפל רבעי סה ריעָהְתֶא בו רָב םעָה"לֶא ראו :הָוהְי

 ןוראו תורפושַּב וקו צבע הוה נפל םילזוה תורְפוש הָעְבְש

 עְקִת םיִנהָבה נפל ךלה ץּולְחַהְוי ס :םָהיֲִחַא ךלה הָוהְי תב
 :תורְפּושַּב עּוקְתְו ךוְלָק ןורָאָה ירחא ךלה ףּפֵאְמַהְו תורְפושה
 םְָוקתֶא ּעיִמְׁשִתיאָלְוֹועיִרָה אל רמאל עָשּוהְי הוצ םָעְהתֶאְי
 :םָתֹעיִרֲהְו ּועיִרָה םָכילֲא יָרְמֲא םֹוָי דע רֵבָּד םֶכיִּפִמ אָצְידאְלְ
 ּוניִליַו הָנֲחַּמַה ואביו תָחֶא םעַּפ ףסה ריִעָה"תֶא הָנהְי-ןִוְרַא בפיו יי
 -תֶא םיִנֲהְּכַה ואְׂשִו רֶקְּבַּב עשוהי םַּכְשִּיְי* = ₪ | ּהָנְחַמּב
 נפל םיִלְביַה תויְפוְש הָעְבָש םיִאָׂשנ םיִנָהְּכַה הָעְבָשְו :הָוהְי ןורא
 םָהיִנָפְל לה קּולֲחַהו תוְרַפושַּב יּועְקָתְו למ םיִכָלֲה הוה ףןורא
 ובָסיָו+ :תוְרפושַּב ַעוקְתְו יָּלוה הוה ןירא יֵרֲחַא ללה ףַפאָמָהְ
 תַשָש ּוׂשָע הָּכ הָנֲחַּמַה ּובָשיו תַחַא םַעַּפ ינָשַה םויָּב ריִעָה"תֶא

 ריִעָהתֶא ובֶסיו רַחָשַה תולעב ּומָּכָשיְו יֵעיֵבְׁשַה םֹויַּבו יהי 5 :םיִמָי

 עב ריעָה-תֶא ָּבְבָמ אוהה םויּב קר םיִמְעְּפ עבָש הָוה טָפְשַמּכ
 רֶמאיַו תורְפּוְשַּב םיִנֵהְכַה ּעְקֶּת תיִעיִבְׁשַה םַעָּפַּב יִהְיויé :םיִמָעְ
 ריִעָה הָתְיָהְויז :ריִעָה"תֶא םָכָל הָוהְי ןַתְניִכ ּועיִרָה םֶעָה"לֲא עָשוהְי
 -לֶכְו איה היְִּת הָנּוּוַה בחר קר החיל ּהָּבירׁשֲאלָכְו איה םֶרָח

 Cp 6, 3 67730 ּושעְת | 5 0 121155 'ִּכ | 71c 0 37MSS 389 רַמאיו |
 8 3-5 >65% || "* 5 .רמָאָּב | < 6 םיִנַהְכ | % 6 רבעי | 9 1 6 058 יעקת |
 זז ...prb 139 (6 J  אביו .. .בָסו; etiam 8 בֶסיַ) | 13 * >65% || ל 1 ? עּוקתְו|

 5 א ףלוה; 1 6 0 ךּולָה | 15/0 394155 Edd multae לכ.



5 JOSUA 301 

 "קרוי ּונֲחָלָׁש רֶׁשֲא םיִכֲאְלַפַה-תֶא הָתֲאְבִחָה יִּכ תִַּּב ּהָּתִא רֶׁשֲ
 -תֶא םֶּתְמַשְו םֶרָחַה"ןִמ םָּתְחַקלּ 'ּומיִדֲחּתַפ םֶרחַהְִמ יוָרָמׁש םָּתַא
 תָׁשֹחְנ יִלְכּו בָמָדְו ףָקְּב ולָכְויפ :ותוא םָּתְרכְעְו םֶרְחָל לֵאָרְשִי הגַחמ
 ועְקְתִיו םָעָה ערי :אֹובָי הָוהְי רצוא הנהיל אּוָה ׁשֶדָק לוְרבּו
 הַעּורְּת םַעָה ּועיִריַו רָּפּוׁשַה לֹוָק-תֶא םָעָה עמָשְכ יִהְיַו תֹוִרַפְׁשַּב

 ְָּלְו נב שיא הָריֵעָה םָעָה לעינ ָהיֶתְחַּת הָמֹוחַה לֹּפתַו הָלֹודְ
 רַעָנִמ הָשַאְידַעְו ׁשיִאַמ ריִעָּב רֶׁשֲאלְּכיתֶא ּומיִרֲחַיוז :ריִעָה"תֶא
 םיִלָנַרְמַה םיִׁשְנֲאָה םִיֹנְׁשִלְוי :בָרָח"יִפְל רֹומֲחְוהָׂשְו רוש רֵעָוָקְזידֲעֶו
 םֵׁשִמ ּואיִצֹוהְו הָנֹוּוַה הָׁשֲאָה-תיִּב ּואָּב עָשּוהְי רֶמֶא ץֶרָאָה-תֶא
 םיִרָעֶנַה ואביו :ּהָל ָּתְעְּבְשַנ רֶׁשֲאַּכ הָלרׁשַא-לְּכ"תֶאְו הָׁשֲאָה"תא
 -תֶאְו ָהיֶהַא-תֶאְו הָמאתֶאְו ָהיִבָאתֶאְו בָחְרתֶא ואיצינ םיִלָנַרְמַה
 הָנֲחַמְל ץּוֶחַמ םּוחיִנַַו ּואיָצוה ָהיָתֹוחְּפְׁשִמלְּכ תֶאְו ּהָלירְׁשֲאלְּכ
 בָהְּזַהְו ףסָּכַה ו קר ּהָּבירְׁשֲאלְכְו ׁשֵאָב ּופְרָש ריֵעָהְוצ :לֵאָרְׂשִי
 הנה בָחְרתֶאְו5 :הָוהְודתיב רצוא מתג לֹרְּבַהו תשנה ילכו

 לגרְל עשוהי הנשר יכלה הֶאיִּבִתַה כ הנה םיַה רע
 רּורא רמאל איָהַה תעָּב עָשוהי עּבְׁשיופ ס :וחיִרְידתֶא
 יֹוחיִרְידתֶאי תאזה ריִעָה-תֶא הָנָבּו םּוקָי רֶׁשֲא הָוהִי נפל שיאָה

 עשּוהְתַא הָוהְ יהי ם  היִתְִ בי וריִעַָּו נס רכב
 :ץֶרֲאָה"לֶבְּבֹוֵעָמָׁש יְִונ

 יּדבזןְב יַמְרּכ"ְּב 'ןֶּבָע חקיו םֶרֲחַּב לעָמ לאְרְשידיִנְב לעמו ל
 : .:לֶאְרְשי יִגְבּב הָוהְי ףארחינ םֶרַחַה ןמ הָדּוהְ הָממל חַרז"ְוְב

oe) eve 

 םׁשנ בלע ץֶרֲאָה-תֶא ולר לע רמאל םֶהיֵלֲ רמו ל-תובל
 םַעָהְד לכ לעײלַא ןיָלָא ּורְמאיִו עשוהי"לֶא בש :יֵעָה-תֶא לג
 עת יִעָהדתֶא ּּכִיְו ולעי שיא .םיִפְלַא תַשְלְְּ וא שיא םִיַפלאָּכ
 תֶשְלֶשְ הָמָש םעָהוִ לער :הָּמַה טעֶמ יִּכ םֶעֶהלְכיתא הָמָש
 םיִשלֶשְּ יִעָה ישְנַא םָּהָמ וכו :יִעָה יִשְנַא נפל ּוסָניַו שיא םיִפְלַא
 סמו דָרומַּב םוָכַיַ םיִרָבְׁשַה- דע יעשה ינפל םּופּדריו שיא שש

 ז 1 הָאיִּבְתַה 6 + 25) | 18 * 1 קזפ ורמשה | * 1 6 6 ּדָמְחַּת (721) |
  )6( | 24 <6ן ּהָתְחַּפַׁשִמ (630), 6: קסמe 'מ"לכ תאו גתזe הל"רשא-לכדתאו 23
50 (cf 19) | 26 <6 | Cp 7,1° 65 Axop, cf 10ב 27 | » 6% qt (sic 1Ch . 

2,6 MG); 6* 2007 | 2 = 6° לא-תיב םע רשא ; sed ? rectius quam 1. 



 302 עשוהי 23—7,6

 ר

 הָצְרַא ויִנָּפדלַע לפיו ויִתלְמָש עָשּוהְי ערקינ* :םִיָמְל יִהְינ םַעָה"בַבְל
 -לע רֶפַע ּולַעְיַו לארי ינקזו אּוה בֶרָעָה-דע הָוהְי ןורא יִנָפל

 ו
 ר

 ריבעה ָּתְרְבַעַה הָמָל הּוהְי יָנֹדֲאוּהָהֲא עָשּוהְי רָמאיוז :םָשאר
 ול ּונריִבַאַהל יִרֹמֲאָה יב ּונתא תתָל ןֹוְריַהזתֶא הָּוַה םַעָהדתֶא
 ּךַפַה רֶׁשֲא ירח רמא הָמ ינדַא יב :ןדְריַה רֶבָעְּב בָשַּגו ּונְלְאוה
 ּוּבְסְנְו ץֶרָאָה יבשי לֵכְו יֿנענָּכַה ּועְמְׁשִופ :ויביא יִנָפל ףרע לֵאָרְׂשִ
 פס ולינה ּךְמָשל הָׂשעּת-המּו ץֶרֶאָהְְומ ונָמש-תַא ּותיִרְכַהְו ונילע

 :ְהיִנְּפ-לַע לפנ הָּתַא הז הָמְל ל םק עָשוהידלֶא הָוהְי רָמאיַר וס
 ּוחקל םגְו םתוא יִתיּוצ רֶׁשֲא יִתיִרְּב"תֶא ּורְבַ ג לארׂשי | אָטֲחִי
 ּולְכְי אל :םהילַכב ומש םגְו ושחַּכ םגְו ּובְנָג םגְו םֶרֶחַהְְוִמ
 יַה יִּכ םָהיִבְיִא יִנָפְל ּונָּפי ףרע םהיֵבְיֲא נפל םוקָל לֵאְרְׂשִי יֵנְּב

 :םכְבְרִקִמ םֶרָחַה ּריִמְׁשַת אָל"ַא מע תוָהְל ףיסוא אל םרֲחְל
 הָוהְי רַמָא הכ כ רַחָמְל ושדקְתה ָתְרַמֲאְו םַעָהתֶא שק םק

 בשה היה ו כיב רק סתר :םכברקמ םרָחַה םכְריִסַה
 הָוהְי הָנרָכְלײרַׁשֲא הָחְּפְׁשִמַהְו תֹוחָּפְׁשִמִל ברק הָוהְי ונְְְלורָשַא
 הָיָהְו 5 :םיִרְבְגַל ברק הוהְי ּונָדְכְלַי רֶׁשֲא תּיַּבַהְו םיִּתָּבל בֶרְקִּת
 תיִרָּבדתֶא ּוָבָע יִּכ ולרְׁשֲא-לָכתֶאו ותא ׁשֵאַּב ףֶרׂשִי םֶרחַּב רָכְלּנַה
 רָקבַּב עָשוהְי םָבְׁשיוֿ ס :לֵאָרְשִיְּב הָלְבְנ הֵׂשְעדיֵכְו הוה
 -תֶא ברוז :הָדּוהְי טְבֵׁש כָל ויַמָבׁשְל .לֶאְרְשְיתֶא בריו
 תַחַּפָשְמדתֶא ברקו יָחְרּוַה תַחּפְׁשִמ תא דו הָדּוהְי יתַחַּפְׁשִמ
 ןֿפִע דָבָלִיַו םיִרָבְּנל ֹותיֵּב"תֶא ברקיו 5 :יָדבִז דָבָלי יםירְבגל יִחְרּוַה
 כלא עָשּוהְי רָמאונפ :'הדּוהי הָטַמְל" הר נבע יקר

 הנִמָא רמאיו עָשוהיזתא ןֵכְע ערס :יִּגָמַמ רָחַכְּת-לַא תיׂשָ הָמ
 יהאָרֲאְו*י :יִתיִׂשע תאְזְכְו תאְוָכְו לֵאְרׂשִי יִהלֲא הָוהיל ' יִתאַטְח יִכְנָא
 בָהָז ןושלו ּףַסַּכ םיִלְקש םִיתאָמּו הָבֹוט תַחַא רָעְנַש תֶרּדִא ללשב
 ץֶרָאּב 'םיִגְמְט םָּנַהְוי םחפֶאְו םֵדָמֲחאְו ּולָתְׁשִמ םילקש םיִשְמָח דָחֶא
 ּוצְריַו םיִכֲאלַמ ַעָשּוהְי חלש :ָהיֶּתְחַּת ףִסָּכַהְו ילָהָאָה ךותְּב
 ךּותְמ םּוחָקיו-ג :ָהיֶּתְחַּת ףָסָּכַהְ ולַהאּב הנּומט הֵּנַהְו הלֲהֲאָה

SY6 >6? | 7 1ריִבַעַה | ף 56 41 |17 *1 6 6185 6168) תֹחּפַׁשִמ | ל 6 10188  
 םיִּתַּבַל | < 6-1 יִרְמְז תיִּב, 61 | 18 * 62% יִרַמְו | < ל >65% | 21 * א הָאְרֶאְו
 0 אָרֶאְו| ל ?1 הָנֶמִמ הָנַהְו cf( 22: 46 תרדא |(referend * 1 יִלָהֶא vel) לֶהאָהְ



7,24—8,13 JOSUA 303 

 :הָוהְי יִגְפִל יםָקצַו לֶאָרְׂשִי ייָנְּב"ילָּכ לֶאְו עָשּוהיְלֶא םּואביו לָקאַה
 ןושל- תֶאְו תֶרְּרַאָה"תֶאְו ףָסַָּה"תֶאי חרב ןֵבָע"תֶא עָשוהי תחקיר 4
 ונאצדתֶאְו ורומָח-תֶאְו ורוש-תֶאְו ווָּתְנָּבדתֶאְו ויָנְּבדתֶאְו ליבה
 קמע םַתֹא לע מע לֵאָרְׂשִיהלָכְו ולדרֶשַאדלָּכדתֶאְ לָהֶאתֶאְ
 הָזַה םיּב הָוהְי ְּךְרָּכְעַי ּונְתרכע הַמ עָשוהְי רַמאַיַו5 :רוכע
 םָתֹא ָלְָסִי ׁשֵאְּב םָתא ּוָפְרשיִוי ןֵבָא לֵאָרְׂשִילְכ ותא ומָּגְריו

 בֶשָיַנ הוה םִפַה רע לול םיָנְבַאלג וׁלְע מיקו :םינְבֲאָב
 רע רּוכָע קָמַע אּוהַה םָקְמַה םֵׁש ארק ןפילע פא ןֹוַרֲחַמ הָוהְי
 ס :הֶּזַה םֹוַּה

 תֶא ףֶּמַע חַק תָחַּת"לַאְו אָריִּתלַא עָשּוהְילֶא הָוהְי רמאיוי 8
 יִעָה ְךָלַמ"ִתֶא ףדיב יִּתְתְנו הֶאְר יִעָה הלע םּוקו הֿמְחָלַּמַה םעילָּכ
 ָתיׂשָ רַשַאַּכ ּהַּכְלַמָלּו יל ָתיִׂשֲעְו :ֹוצְרַא-תֶאְו וְריַעְדתֶאְו ועדתֶאְ
 ריעְל ברא ךְל"םיִׂש םֶכָל וב ּהָּתְמֲהְבּו ּהָללְש-קר ּהַכְלַמְלּו לחיריל
 רַחְביו יֵעָה תֹולעל הָמָחְלמַה םע-לָכְו עָשּוהְי םָקיו :ָהיֵרֲחֲאַמ
 םָתֹא וצי :הָליְל םֵתְלְׁשי למַה יִרוְּבְּ שיא ףֹלֲא םיִׁשלְׁש עָשוהי

 ריִעָהְדִמ וקיקרתדלא ריִעָה יִרָחַאמ יעל םיִבְרֶא םַתַא וא רמאל
 דלֶא בָרְקַג יתא רֶׁשֲא םָעָה"לָכְו ינאי :םיִנֹכְג םֶכְלְּכ םָתיְיָהְו דֶאָמ
 :םֶהיִנָּפְל ּונְסַנְו הָנשאְרְּב רֶׁשֲאֹּכ ּונָתאְרְקְל ּוָאְצְיְדיִּכ הָיָהְו ריִעָה
 וניִנָפְל םיִסָנ ּורְמאְי יִּכ ריִעָהְְִמ םֶתוא ונקיּתה דע ּוניֹרֲחַא ּואְצוֿפ
 םָּתְשַרוהְו בלֹואָהַמ ומָקְּת םֶּתַאְו :יםָהיִנְפל ּונְסַנְי הָנשאָרְּב רָשַאּכ
 -תֶא םֶכְשְפֶתַּכ הָיָהְו :םָכְדְּב םֶכיֵהְלָ הָוהְי ּהָנְתַנּו ריַעָהי"תֶא
 :םֶבְתֶא יִתיּוצ ּואְר ושעת יהָוהְי רבְְּכי ׁשֵאַּב ריִעָה-תֶא ּותיִצִּת ריִעָה
 יִעָה ןיִבּו לָא-תיֵּב ןיַּב ובֶשיו בראמההלֶא כלור ַעָשוהְי םֵחְלְׁשיַ
 ס  :םַעָה ּךוְתְּב אּוהַה הָלָלּב עָשוהְי לג יעל םִיִמ
 לֶאָרְׂשִי ינקו אּוה לעינ םַעָהתֶא דפי רק ַעָשוהְי םָכָׁשְו וס
 ואביו שנו ּלָע ּוּתֲא רֶׁשֲא .המָתְלִּמַה יםָעָהֶלָכְויי :יעָה םַעָה נפל
 תַשָמְחּכ חקיוי> :יֵעָה ןיבּו יניב יגַהְו יעל ןופְצִמ ּונחיו ריִעָה דָגנ
 :לריעְל םיִמ יִעָה ןיִבּ ילא"תיב ןיְּב ברא םתּוא םָשִּיַו שיא םיִפְלא
 םיִמ ובקעדתֶאְו ריִעָל ןופצמ שא הָּגִחַמַה -לָכזתֶא םַעָה מישו
 23 *> 65*| ל 6 יִנְְ (6) || 1 frt םֶנַצִַנ cf) 65) |24 = 3 ל 6 + לעיו
 רוכע קמע ותא | 25 = GRA | 6 8, 6 == 01 prb 6 65% | 7 1 frt"לָא םָּתְׁשַנָנ;
 cf 6 etv זז | 8 6 הָּנַה רָבָּרַכ | 15+ קמעָה cfv) 13) | זז *1םע .cfr) 3" 0 יניב;
 ] 6 % 1ניִּב | 12 3 אס cf) 65 ןוא תיּב 5 לֶאְתיִּב | 4 8155 609% יעל
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 תואְרְּכ יִמיַו+ :קָמַעָה ְּךֹותְּב אּוָהַה הָלָלַּב עָשּוהְי ליו ריִעָל
 לֵאָרְשייתארקל יריִעָה-יִׁשְנַא ּוָאְצַיַ מיֵכְׁש ורהמיו יֵעָה-דלַמ
 בֶראדיִּכ עַדָי אָל אּוהְו הָבָרֲעֶה י ינָפְ ידעומל וָמַעְ לכ אּוָה הָמֲחְלַמַל
 רה ּוסְניו םֶהיִנְפל לֶאְרָשי"לָכְו עשוהי ּועְגָניִנ55 :ריִעָה יֵרֲחַאַמ ול
 יִרחא ּופּדרִיו םָהיִרַחַא ףדרל ריִעָּב רֶׁשֲא םעָהלָּ ּוקעזיוי6 :רָּבְדַמה
 רֶׁשֲא יִלֶא תיבּו יעָב שיא רָאָשָנְאְלְו Roady קת עְׁשוהְי

 "רֶׁשֲא A הש שהיא הוהְי רמה : :לאְרשי
 דלֶא .ָיּבִרָשַא ןוְדיִּכַּב עָשּוהְי טיו הָנְנַּתֶא ףדיב יכ יִעָהְ"לֶא ְּךְדיּב
 ריִעָה אביו ודי תוטְנַּכ וצוריו וָמֹוקמִמ הָּרֵהְמ םָק בֵרֹואָהְויפ :ריִעָה

 יָה שנא ניני :ׁשֲאְּב ריִעָהיתֶא ּותיצנו ּורָהָמְיְ ל
 םֶהְב הָיָה"אָלְו הָמיְׁשַה ריִעָה ןׁשע הָלָע הֵּגַהְו ּואְרּיו םֶהיֵרֲחַא
 :ףְדֹרָה-לֶא ַּפָהָנ רּבְדּמַה סָּנַה םֶעָהְו הָּנַהְו הָּנִה סּונָל םִָדי
 ןשע הָלָע יִכְו ריִעָה-תֶא בֵראָה דבי אר .לאְרָשְיָכו והיו
 ארל ל ריִעָהְְןִמ ּוָאְצְי הלאו“ :יִעָה יׁשְנַא-תֶא ּוָּכיַו ּובָשיַו ריִעָה
 יִּתְלּברע םֶתוא ּוָּכיַו הָּזִמ הָלֶאְו הַּמ הלא ךְוַתּב טאָר ויהיו
 ּוברקינ יח ושפת יִעָה למ תֶאְו :יִלָפ דיִרָׂש ימָהְליריִאְׁשַה
 יִבָשודלָּבתֶא גרהל לֶאְרְשי תולַכַּכ יְָיַ פ :עָשוהו"לא ותא
 -דַע בֶרָח"יִפְל םֶלְכ לפי ו םּופְרר רשא יבמ הָדָשּב יִעָה
 :בָרֲחפְל ּהָתֹא ּוּכִיַו יֵעָה לֲארְׂשוהלְכ ובָשיו ; םַמְּת
 ףלא רָשַע םיִנָש הָׁשֲא-רַעְו שיִאַמ אּוהַה םויַּב םיִלְפִגַהְלְכ יַהְיו5
 רֶׁשֲא דַע יב הַטְנ רֶׁשֲא ו ביִשהאל עָשוהיְו :יִעָה יִשְנַא לָּ
 וזְזַּב איהַה ריִעָה לש הָמָהְּבַה קיז יִעָה יבָשְודלְּב תֶא םיִרָחַה
 ַעָשוהְי תשיר :עשוהידתֶא הּנצ רֶׁשֲא הוה רַבְדַּ לֶאְרְשי םֶהְ
 יִעָה ךלמתֶאְי :הנַה םויה דע הָמָמַׁש .םלועדלת המשי יִעָהדתֶא
 -תֶא ּודיָריַו עְׁשּוהְי הֶּוַצ שָמָשַה אּוָבְכּו בֶרַעָה תעְדדע ץֶעָה-לע הָלָּת
 לילע ומיקיו ריֵעָה רעש הֿתַֿפ"לָא ּהָתֹוא ו וכיִלְׁשיו ץֵעָהדְוִמ ותְלְבְ
 פ  :הָּנַה םּיַה דע לוד םיִנָבָאדלּ

 13 15155 + 1965 ןֶליו (<9) |14 ** 6 אָצִיַו רַהְמָיַו | * 1 + דָרזמל | 15 1 זמ
 ופְגַניַו | ןז6 5 (6136*09'* יִעָּב ; 6ל יִעָּב ריעָּב | 17 = >6%** | 1? אָצָי |

Nu 21,35) | 24 3ול )10,33.  Or cod Hill minus recte22 3 | 'ִשָה | 255  

sic 4 (interv) || 27 58 דָרּומַּב רָהְבּו 66+ 7,5. 8,14") || ?  prb c 
 6300 +-יַנְּב | 20 6 תַחַּפַה (סח 69** ריעה רעש).
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 תרות ּוָפַחְּ בות לֵאָרְׂשִי ינְּב-תֶא ההידדבע הֶׁשֹמ הוצ רֶׁשֲאַכּי
 ויל ולעיו לזר ןהילע ףיגַהאל רֶׁשֲא תומלש םיִנָבָא ּהֵּבְזִמ הָשִמ
 ָנְׁשִמ תֶא םיִנְבֲאֲה-לע םָׁש-בְּתְכיו :םיִמָלְׁש ּוחְּבְזְִו הוהיִל תולע
 וינָקְזּו לֵאָרְׂשִילְכו :לאָרְׂשִ יִנָּב יִנָפְל יבּתְּכ רֶׁשֲאי הָשמ תַרֹוּת

 סולה םיִגהְכה לגג ןוֲאָלוהזמּוו המ םיִדְמְ ויפו םיִרְְְ
 ויְצֲחָהְוםיֹּורְג"רַה לּומדלֶא ֹויְצָח חְזאְכ רֵגַּכ הוהְי"תיִרְּב ןוראיֵאׂשְ
 םֵעָה"תֶא ָּרֶבִל הוהְיידָבֲע הָשמ הוצ רֶׁשֲאּכ לָביֵעיְרַה לּוָמלֶא
 הָבְרּבַהי הָרּוּתַה יֵרְבְּד"לָּכ"תֶא אָרְק ןֵכייִרֲחַאְוצ :הָנְׁשאָרְּב לֵאָרְׂשִי
 -רָשַא לָּכַמ רַבָד הָיָה" :הָרֹוּתַה רַפַסְּב בּוְתְּכַהְד לָָּ :הֶלְלְקַהְ
 םיִׁשָנַהְו * ארי להקל דני עָשוהְי ארק-אל רֶׁשֲא הָשמ הָּוצ

 פ | םָפְרְקְּב לה רָגַהְו ףפהו
 הָלַפְׁשַבּו רָהָּב ןריה רֶבֵעְּב רשַא םיִכְלַּמַהלְּכ עַמְׁשְכ יִהיֹוי 9

 יִנָעְְּכִה ירמָאָהְו יִּתַחַה ןוְנְבְלַה לּומלֶא לודּגַה םִיַה ףוָח לכְבּו
 -םַעְו עשוהידםע םֶחלָהְל וּדְחִי ּוצּבַקְִתיו> :יִסּוביַהְו .יּוחַה יּורְּפַה
 הָשָע רֶׁשֲא תא עְמְׁש ןועְבְ יִבָשיִי  ס  ודָחֶא הפ לֶאְרְשי
 וחקיו וריטציו וכלי הָמְרָעַּב הָּמַה-םנ ּושעיו+ :עְלְו וחיִריִ עֶׁשוהְ
 :םיִרָרצַמּו םיִעָקְבִמּו םיִלּב ןיי תודאֹנְו םֶהיִרומתל םיִלָּ םיקש
 םֶחָל כ םהילע תָלְּב תומְלָשּו םֶתיִלְגְּ תאָלֲמְמּ תֹוָלְּב תענו
 לנלגַה הָנֲחמַהלֶא עָשוהיהלא וכלי :םיִדָּקִנ הָיָה שֶבָי םֶדיִצ
 ונותר הָּתַעְו ּונאָּב ּהקוחר ץראמ לֶאְרֶשי שיִאדלאָו ויל ּורָמאיו
 בשוי הָּתַא יֵּבְרְקִּב ילּוא יִּוִחַהְדלֶא לֶאְרשידשיא יורמאיול :תיִרְב
 רָמאּיַו ּונָחְנֲא ּךיִדְבע עָשוהְיְלֶא ורמאיו* :תיִרְב ּךלי-תורְכֶא ָךיִאְו
 הקנחר ץֶרָאמ ויָלֵא ּוָרְמאיופ ּואֹבָּת Do םָּתַא ימ עָשֹוהְ םָהיֵלֲא

 רָשַא ירמָאה יכלַמ נׁש הָשָע רׁשֲא"לָכ ו תא + :םיִרְצְמְּב הָשַע
 י :תורָתְשַעּב רשא ןָשְּבַהד למ גועל ןוּבָשָח למ ןוחיִסָל ןְרְריַה רֶבַעְּב

 הָריִצ םֶכְְיִב וחָמ רמאל ּונֿצְרא יִבָשְולֶכְו וניניקְז ונילא ומארי
 32 77 >65; saltem interpunctio Mass. falsa || 33 3 [6 8MSS 86 ויְרטש |

 * 1 יִצָחְו | < 6B; sed cf IR 16,21. Esrg,r | 34 °° add< ? | 5 6 + םיִשְנֲאָה;
cf Dt 31,12 | Cp 6, 1 260155 tao] | 4 ₪16 101155 6369 ודיטציו (cf 12) | 

 7 51 prb 6 fere 401155 06* רַמאיַו | * א תֹורְכֲא; 0 "תָרְכָא | זס =| pזל 6
 .[ 1 6 Var® Edd iJם00) || זז  )cf 124. Dt 1,4:יִעְרְרֶאְבּו תורתשעב בשוי 6
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 ּותְרָּכ הָּתַעְו ּונְחַנֲא םֶכיֵדְבע םֶהיֵלֲא םָּתְרֹמַאו םֶתאְרְקִל ּוכָלּו ְךֶרְרל
 ּונֲהאֵצ םִיְּב ּוניתָּבִמ ותא ּונְדיַטְצַה םִמ ונמֲחַלו הז :תיִרְב ּונָל
 ןייה תודאנ הָלֲא :םיִדְּקִנ הָיָהְו שַבָי הֵּנַה הָּתַעְו םֶכיִלא תֶכַלל
 לָּב ונע גניָתומְלַש הָלָאְו ּועְקּבְתִה הָגַהְ םיִשָדַח ונאלמ רֶׁשֲא
 :ּולֲאְׁ אל הָוהְי יִּפתֶאְו םֶדיֵצַמ םיִׁשְנֲָה ּוחְקִיַו+ :דֲאָמ ְּךְרָּרַה ברמ
 םָהְל ּועְבְשיַו םַתויַחל תיִרְּב םֶהְל תַרְכִיַו םולש ַעָשּוהְי םֶהָל שעיו5
 -רֶׁשֲא יִרָחֶא םיִמָי תֶשְלְש ל הָצְקמ יהא = :הָרֲעָה יִאיִשְנ

 :םיִבְׁשי םֶה ובר ויל םֵה םיִבְרְקיכ ּועָמְׁשִיְו תיִרְּב םֶהָל ּוִתְרכ
 ןועְבְּג םֶהיֵרֲעְו ישילשה םִייַּב םָהיֵרֲע-לֶא ואביו לֵאָרְׂשִי-יִנְב ּועְסִיַווז
 ּועֵבְׁשִנִיְּכ לַארׂשִ יִנָּב םּוּכָה אֶל :םיִרֲעְי תָיֵרְקְו תוְרֶאְבּו הָּריִפַּכַהְו
 -לע הָרֲעָה- לכ וניו לארשי יִהלֲא הָוהיִּב הָדָעָה .יִאיִשְנ םֶהָל
 | ּונְעָּבָשָנ ּונְחנא העֲהלּכ"לָא םיִאיִשנַה-לְכ ּורמאיויפ :םיִאיִשּנַה
 הָשעִנ תאָזי :םהָּב עגל לבּונ אל הָּתַעְ לארשי יהא הָהיּב םַהְל
 ּונְעֵּבְׁשִנ-רֶׁשֲא הָעּובְׁשַה-לע ףצק גנילע הָיהְידאלְ םֶתוא הָיֲחַהְו םָהָל
 -יֵבֲאְׂשְו םיִצע יבטח ןיהְיַו ּויחי םיִאיִשָנַה םהילא ורמי :םהל
 עשוהי הל ארי :םיִאיִשּגַה םֶהְל רד רֶׁשֲאּכ הָדעֲה"לְכְל םימ
 םָּכִמ ּונָח גַא םיקוחר רמאל ּונתֹא םֶתיִמַר הָמל רמאל םָהיֵלֲא רֵּבַדיַ
 םָּכִמ תַרָכְיאְלְו םָּתַא םיָרּורֲא הָּתְעְוS :םיִבְׁשְי ּונֵּברְקִּב םָּתַאְו דאָמ
 עָשוהְיתֶא ונעו+ + יהא תיל םיַמייבַאשְו םיִצע יב דַבָע

 ץֶראה לבשוילפתא רימשהלו ץֶרֲאָה- לפיה ae 2 ורבע הָשמ
 :הָּזַה רֶבְּדַהדתֶא הׂשעגו םֶביִנָּפִמ וניתשְפנְל דֵאְמ אָּריִנַו םֶכיֵנְּפִמ
 שעיו :הֶׂשֲ ונָל תושעל יִניִעְּב רָשיִכְו בוטּכ ַּדָיְב ּונְנַה הּתַעְו5
 עָשּוהְי םֶנָתִיִו :םּונְרַה אָלְו לֵאְרְׂשִי-ינְּב דִיִמ םָתֹוא לצו ןָּכ םָהְל
 םויַה-דע ּהָוהְי בזל הרעל םיִמדיִבָאשְ םיִצָע יבְטח "אּוהַה םויּב
 פ | רָחְבְי רֶׁשֲא םוָקְמַה- לֶא הזה

 -תֶא עשה כ םֶלָשּוְִי ךְלִמ קדל-יִנְַ עֹמׁשִכ יַהְיַוי 0
 הבְלַמְל יַעְל הֵׂשע-ןּכ כ הכלמלו ֹוחיִריִל הֵׂשֲע רַׁשֲאּכ ּהָמיִרֲחַיו יֵעָה
 דאָמ ּואְרײַו> :םָּבְרַקִּב ּויָהּיַו לֶאְרָשְיתא \ ןועְבְנ יבְשי ומיִלָשַה יִכְו
 21 5 6 3 הדעה לכל םימ יבאשו םיצע יבטח ּויָהְו (61 1 6 6 ּויָהְו כזס 41
 יהיו 6 מפ 705 הדעה 6,6*+י9%55 הדעה-לכ ושעיו) | 23 58 יִבָטִח ; 1

)cf num sing in GMSS 0305 et [sine22%55+6%) םימ בָאשְו םיצע בטח  prb (c 
AdwviBeter (Jdc 1,5).זס, 1. 4 6  TQ) in 30; et 67 sine [( | 24 sic 4 || Cp 
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 יִעָהְןִמ ּהָלודְג איָה יֵכְו הָכְלֲמַּמַה יִרָע תַחאָּכ ןֹועְבַּג הָלֹודָּג ריַע יִּכ
 םָהֹוה-לֶא םלשּורי למ קדֹצ"יִגְַ תש :םִיִרֹּבנ היֵׁשְנַא-לַכְ
 ריִבְּדדלאְ שיכל-דלמ עיִפיהלֲאְו תּמְיְדלמ םִאְרּפ-לֲאְו ןֹורְבֲח- ףלמ
 הָמיִלְׁשִהיִּכ ןועְבָּג-תֶא הָּכנְו יִנְרזַעְו ילֲא-ולע :רמאל ןּולְגע-ְרלַמ
 יִרֹמֲאָה יִכְלַמ תֶׁשַמֲח ולעיו ופסאיַו :לֶאְרשְי יִנּבדתֶאְו עשוהידתֶא
 םַה ןולנעילמ שיִכל"דלמ תומרידדלמ ןֹוָרְבֲח- "למ םלָשּו ףלמ
 ןועַבנ יֵׁשְנֲא ּוֲחְלְׁשיוֿפ :ָהיֵלֲע ּומֲחַליו ןועְבַּג-לַע וניו םֶהיִנֲחַמ"לָכו
 הלע ףידבעמ ידי ףרּת" -לֶא רמאל הָלְּלִּגַה הָנֲחמֲה"לֶא עשוהידלֶא
 יִרמָאה יִבְלַמדַלָּכ וניל ּוצְּבְקַב יִּכ ונַרְזָעְו ּונָל הָעיִׁשֹוהְו הָרַהְמ ּוניִלֶא

 ונע הָמְָלִמַה םעלָכְו אה יְָלנַהמ עָשוהְי לעווז רָהה ישי
 פ | ולְיחַה יִרוּבְּג לַכְו
 -אל םיִּתַתָנ ךיִדָב יִּכ םֶהָמ אָריִּתְלַא עָשּוהְידְלֶא הָנהְי רמו |
 הָלְיַלַהדלְּ םָאָתַּפ עָשוהי םֶהיִלַא אָבִיו ִּדיִנפְּב םֶהָמ שיִא דֹמְעי
 הָלודְנהַּבַמ םֵּכי לֶאְרְשי יִנָפְל הָוהְי םָמָהְיַוס :לּגלַָּהְֶמ הָלַע
 :הדקמ-דעו הקזע-רע ים ןרוח-תיב הלעמ רב "םפדְריו ןעְבנְּב
 ּךיִלָשָה הֹוהיִו ןרוחהתיּב דָרומַּב םה לֵאָרְׂשִי יִנֶּפִמ ו םָסָנְּב יִהַוִי
 ּותַמ"רְׁשֲא םיּבַר ּותָמיַו הקזעדדע םימָשַהְְִמ תל םיִנָבַא ֿהֲהיֵלֲע
 אא | 5  וברֲחְּב לֶאָרְׂשִי נְּב ונְרַה רשאמ דרּבַה יִנְבאְּב
 לַארְׂשִ יִנָּב יִנָפְל ירֹמֲאָה-תֶא הָוהְי תֶּת םִויְּב הוהיל עׁשוהי רֵּבַדִי
 לַארׂשִ יניעלורַמאיו

 :ןולְיַא קַמַעְּב חָרָיְו םוד ןיָעְבְגְב שָמש
 ויבוא לוג םםידדע | דַמָע חָרָיו שָמָשַה םדייצ

 םִיַמְׁשַה יִצֲחּב שָמָשַה דָמַעְיַו רֶׁשיַה רַפס-לע הָבּותְכ איָהדאְלַה
 ויִרְחאְו ויִנָפְל אּוהַה םויָּכ הָיָה אלו :םיִמָּת םויְּכ אוָבְל ץֶא-אלו
 ס  ולֵאָרְׂשִיְל םחלג הָוהְי .יּכ שיא לוּ הָוהְי עֶמְׁשְל
 :הֶלָגַלנַה הָנְחְמַהְלֶא ומָע  לֶאְרָשְלָכו עְׁשּוהְי בָשיויי
 ריו :הֶדְקַמְּב הָרֲעַמב ּואְבֲחיַ הָלֲאָה םיִכְלמַה תֶׁשֲמֲח וסבו
 :הֶדָּקמְּב הָרְעִמַּב םיִאְּבַחָנ םיִכְלַמַה תֶשמַח ּואָצְמְנ רמאל עָשוהיל
 ָהיֶלָע ₪ הָרֲעַּמַה פלא תל םיִגָבַא ול עֶׁשֹוהְי רמו

6 sic 694; 171155 7 | 7 6 oH | 8 1 6 Q 6 951155 TQ; K ףיִדּיְב | 
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 :םֶכְדָיְּב םֶכיִהְלֶא הָוהְי םנָתְנ יִּכ םֶהיִרְעְדלֶא אֹובָל םִֹנָּתִּתלֲא םָתֹוא
 -רע דֵאָמ"הָלְדְג הָּבַמ םֶתוכַהְל לֵאָרְׂשִו יִנָבּו עָשּוהְי תולבָּכ * יָהְיְוס
 -לֶב בָשיַויי :רֶצְבְּמַה יֵרֲע-לֶא ואבו םָהָ ּוָרְרָש םידירָשהו םַמִּת
 לֵאָרְׂשִי יגל ץרָחראל םולשּב הָדְקִמ עָשוהידלֶא יהְנֲחְמַה-לאי םַעָה
 ּואיִצֹוהְו הָרֲעַּמַה יִּפתֶא ּוחְתַּפ עׁשֹוהְ רמו :ונשל-תא 'שיאל
 ּואיצלו ןַכ ושעי :הָרָעַמַהְדְוִמ הָלֶאַה םיִכְלַמַה תֶׁשֲמֲח"תֶא ולא
 םלשּורי ךלַמו תא הָרְעְּמַהְְִמ הָלֶאָה םיִכְלַמַה תֵׁשֲמֲח-תֶא ויָלָא
 :ןולנֲע לתא שיִכְל ּךְלָמתֶא תּומְרִי לַמ-תֶא ןורְבָח למת
 -לֶא עשוהי ארקיו עָשוהידלָא הָלֲאָה םיכָלְמַה-תֶא םָאיִצוהְּכ יהי 4
 ותא אּוְכָלֲהָה הָמֲחְלִמַה יׁשְנֲא יניִצְלֶא רָמאּיַנ לֵאָרְִׂ ׁשיִאדלַּכ
 ּומישיו ּוברקיו הָלֶאָה םיִכְלמַה יָראְוַצ"לַע םכיִלְַר-תֶא ּומיָש וברק
 -לֶאְ ּואְריִּתדלַא עָשוהי םָהיֵלֲא רמו :םֵהיִראְוצדלע םֶהיִלְגַרִתֶא
 םָּתַא רֶׁשֲא םֿכיִביֲא-לְכְל הוהְי הָשעָי הָכָכ יִּכ וצָמִאְו ּוקזִח תָחַּת
 הֵׁשִמֲח לע םתִיַו םיִמַו ןֶכדיִרַחֶא עשוהְ כ :םֶתוא םיִמָחְל
 שָמָשה אובו תעל יהל :בֶרַעָהְ"דַע םיִצְעַהְלע םיּולת ויהיו םיִצֲע
 -ּואְּבְחְנ רֶׁשֲא הָרָעִמַהְדלֶא םכלְׁש םיִצָעָה לעמ ל םּודיריו עְׁשֹוהְי הָגצ
 פ | :הַָה םִיַה םֶצָעְדדִע הָרָעַמַה יִּפד לע תולדנ םיִנָבַא ּומְׂשִַו םש

 -תֶאְו ֿבֶרָח"יִפְל ָהָכיִו אּוהַה םִייּב עׁשֹוהְי דל הָדָקִמ"תֶאְופ
 דיִרָש ריִאְׁשִה אל ּהָּברֶשַא שָפָּנַהד לָּכתֶאְו םתּוא םֶרֶחַה ּהָּכְלַמ
 רבע פ וחיי ךלִמְל הָשָע רֶׁשֲאּכ הֶדְקִמ למל שעיו
 ןתיַנ* :הָנְבלסע םֶחלי הָנְבְל הָדקמִמ וָמַע לֵאָרְׂשִיהלְכְו עשוה*
 -לָּכ-תֶאְו בֵרח-יִפְל ָהָּכי ָּכְלַמתַאְו לארי די ּהָּתואדםּנ הוה
 הָשָע רֶׁשֲאַּכ ּהָפְלמל שעיו דיִרָש ּהָּב ריִאָשָהְאל ּהָּברֶשַא שָפָּגַה
 הָשיִבְ הָנָבְלַמ מע לֵאָרְׂשִי-לְכו עשוה* רבעי פ וירי ְךִלַמַ
 הָדְכְלִיו לֵאָרְׂשִי דִיְּב ׁשיִכְל-תֶא הוהְי ןתינ* ּהָּב םָחַליַו ָהיֵלָע ןחיו

 -רַשַא לֶכְּכ ּהָּבירׁשא ׁשֶפָנהלְכיתֶאְו בֶרת"יְל הכו יֵנׁשַה םויב
 ּוהָּבִיַו שיִכָל-תֶא רֹזְעַל רג ְךֶלַמ םֶרֹה הָלָע זָאפ פ :הָנְבַלְל הָׂשָע
 עָשוהל רבני ס דיִרָש ּול"ריִאְׁשִה יּתְלְּירֲע ומע-תֶאְו עשוהי
 הכלי :ָהילֲ ומֶחליו היֵלֲ ונחיו הָנְלְגִע שיִכְלִמ מע לֵאָרְׂשִהלְכְו
 - - 7 אֹּוהַה םִִיַּב ּהָבירְׁשַא ׂשֵפָּנַה ל תֶאְו בֶרָחְ-יִפְל ָהּוְּכיו אּוהַה םִיַּב

 20 = >6%% | ar *-* >6%% | *1 שיא (ל (dittogr | 4 ו םיִבְלֹהַה | 25 1 םֶּתֶא |
 28 1 6 391155 679%55600ש)01*617 התא vel התא || 33 1 ריִאְׁשַה (822).
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 לֵאָרְׂשִילָכְו עָשוהְי לעיוגפ פ :ׁשיִבָלְל הֵׂשֲע"רָׁשֹא לָכָּכ םיִרָחֶה
 בֶרָחדיִפְלדָהּוּכיַו ָהוָָּכְלִופ :ָהיֶלֲע ומֲחליו הָגֹוְרְבָח הָגולגעַמ ֹומע
 ריִאְשַהְאְל ּהָבירְׁשַא ׁשֵפנַה" לָּכְתֶאְו ָהירֲעלּכ"תֶאְ ּהָכְלַמ"תֶאְ
 -רֶׁשֲא שָפַָהלּכתֶאְ ּהָתֹוא םרחיו ןולגֶעְל הָשַעְדרֶשא לָכּב דיִרָׂש
 :ָהיִלֲ םֶחְלַו הָרָבְּד ֹומִע לֶאְרָשילְכו עָשוהי בש ס ּהַּב
 -תֶא ּומיִרחיו בֶרָח-יִפְל םּוָּכיו היִרֲ-לכ-תֶאְ הכלמדתֶא הכלי
 הָשָעְּכ :ןיהבָחל הָשָע רֶׁשֲאּכ דיִרָש ריִאְשַה אל ּהָּבדרָשא שפלב
 הָּביַוופ 'הבלמלו הָנְבלְל הָשע רֶׁשֲאכו ָבְלַמְלּ הָרְבדל
 -לָ תֶאְו תודָשַאָהְו הלָפְׁשַהו בֶנֵנַהְו לָהֶה ץֶראָה לָּכתֶא עָשוהי
 הּוצ רֶׁשֲאּכ םיִרָחַה ּהָמָשֶּנַהד לכ תאו דיִרָש / ריִאָשַה אל םמיִכלַמ

 םָצְראתֶאְ + a םיכלה- לכ nye rly רעו ןשג ץֶרָאלּ
 :לֵאָרְׂשִיְל סחלנ לַאָרְׂשִי יִהְלֶא הָוהְי יִּכ תָחֶא םעּפ עָשוהְי דַכָל

ee cone 

 ס :הלְְלְּגַה .הָנֲחַמִה-ל ומע לֶאְרָשילְכו ג שוה בָׁשיוי
 ףןודמ ךְלמ ָבְויִלא חלשיו רחל ןיִבְי ַעָמָשַּכ יהי 11

 רָהָּ ןופֶצִמ רֶׁשֲא םיֿטְלְמַה-לֶאְוי ףַׁשְכֲא ךלַמ-לָאְו וּורַמְׁש ּךְלֶמדלֶאו

 חָרֶזּמִמ יִנַעְְּכַה :םימ רוד יתּפְנְבּו הָלַפְׁשבּו תֹורנְּכ 'בָנֶג הָבְרַעְבּ
 ןומְרְח תַחּת 'יִִּחַהְו רָהְּב יִסּובְיהְו יּרּפַהְו יָּתַחַהְו יִרֹמֲאָהְו םימּו
 רֶׁשֲא לוָחְּכ בֶויסע םֶמַע םָהיֵגֲחִמ"לָכְו םַה ּואְצוי :הָּפְצַּמַה ץֶרָאְּ
 םיִכָלַּמַה לכ ּודֲעְנופ :דאמ"בר בֶכָרְו םּוָסְו בֶרָל םיַה"תַפְׂשִדלַע
 ּפ :לֵאָרְׂשִי-םע םֶחְלַהְל םירַמ יִמלֶא י וּדְחי ּוֵנֲחַַו ואביו הָלֶאה
 תאּזַה תַעְּכ רֵחָמ יִּכ םֶחיִנָּפִמ אָריִּת- לא עשוהידלֶא הָוהִי רמי
 -תֶאְו רֶקַעִּת םֶהיִסּוְסדתֶא לָארׂשִי ינָפְל םיִלְלֲח םלְּבתֶא ןתנ יִכנא
 וָמָע הָמָחְלִמַה םַעד לָכ עשּוהי אָביו7 :ׁשֲאְּב ףרָׂשִּת םֶהיֵתְבּכְר
 לארָשידדיּב הָוהְי םָנַתִיַול :םֶהָּב לפיו םִאְתַּפ םוְרָמ ימ"לע םהילע
 תַעְקְּבְדדַעְו םִיַמ תֹופְרְׂשִמ ּדעְו הֵּבַר ןודיצ-דע םּוֿפְּדְרו םּוכיו
 םָהָל שעיופ :דיִרָׂש םֵהְליריִאְׁשִה יִתְלְּב-רֲע םָכיַו הָחָרְזַמ יֹהָּפְצַמ

 36 1 ןֹולְנֲעַמ | 39 * 9(55) + ּהָּכְלַמְלּו = >62 (ע זמ קס: הכלמלו ןורבחל) |
hic vs <6991 | Cp rr,1°? 1 6 697418 jinn cf hod Maruz, ad occid43  

jipnw (cf ad 12,20); cf hod Semdatyeh ad occidל ? 1 6 65  | a Kedesch) 
(cf 68717995 [Nagee,תַפָנְבּו  Taj | ° 1 prb2 *] ןופַצִמ | * 6  | a Nazareth 

 Naged etc]3; et 12,23. IR 4,11, necnon Jos 17,11) | 3 * 1 prb 6 65 יִוחַהְו | י
 * 1 קמ 6 65 יִּתֲחַהְו | 8 * ? 1 הָּפִצִמ 6 3) | * 1 ריִאָשַה (10,33)
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 םֶהיִתְבְּכְרִמתֶאְו רקע םֶהיִסּוְסתֶא הָוהְי ולרַמָא רֶׁשֲאַּכ עֶׁשֹוהְי
 פ :שֶאָּב ףרש

 הָּכַה ּהָבְלַמ-תֶאְו רֹוצָח-תֶא דָּכְלו איִהַה תַעָּב ַעָשוהְי בָׁשיוס
 כי :הָלֶאָה תוכְלָמַמַה לכ שאר אי םיִגָפל רוצָחדיִּכ בֶרֲחְב
 הָמָשְנְלָּכ רָתונ אל םרחה בהיפ ּהֵּב"ֹרְׁשַא שַפְגַהְ לָּכְתַא
 -לָּכתֶאְו הָלֲאֿה- םיִכְלְּמַה ירָעדַלְּכתֶעְוי ׁשֲאְּב ףרֶׂש רּוצָח"תֶאְו
 הנצ רֶׁשֲאַכ םָתֹוא םיִרָחַה בֶרָח"יִפַל םֶּכיו עָשוהי דַכָל םהיכלמ
 םָפָרְׂש-אְל םלִת- לַע תודמַה םיִרֲעָה- לָּ קריג :הֹוהְי דָבַע השמ
 םיִרָעַה לש bol :עָשּוהְי ףרֶׂש הדל רֹוצֲח-תֶא יִתָלְז לארשי
 ּבְה םֶלֶאָה"ַלָּכְתֶא קר לֵאָרְׂשִי ינְּ םֵהָל ּזְזַּב הָמָהְּבַהְו הָלֲאָה
 רֶׁשֲאַכפ :הָמְׁשְנלְּכ ּוריִאְׁשִה אל םֶתּוא .םֶדמְׁשה-רע ביפ
 הֵׂשֲע ןכְו עָשוהְיתֶא השמ הָוצְּכ בע הָשמתֶא הָוהְי הו
 :הָשמדתֶא הָוהְי הָּוצְדרֶשַא לָּכִמ רַבּד ריִסָהְאל עָשוהי
 תֶאְו נָגַהלּבתֶאְ רָהָה תאּזַה ץֶרֶאְה לָּכדתֶא עְׁשֹוהְי חלי
 :הֹתָלפְׁשּו לארי רַהתֶאְו הָבְרְעַה-תֶאְו הלֵפְׁשַה-תֶאְ ןָשגַה ץֶרָאדלָּ
 תַחַּת ןוָבְלַה תַעְקבְּב לג לעב"דעו ריִעָש הלה ץֶלְחַה רַהָהְןִמי
 םיִּבַר םיִמָי* :םֶתיִמִיַו םֶּבִיַו דל ָהיִבְלמ 2 תֶאְו ןֹומְרֲח-רַה
 ריִע הָתיָה-אלפ :הָמָתְלַמ הָלֲאָה םיִכָלּמַה לָּבתֶא עָשוהְי הָׂשֲע
 לָּכַהתֶא ןֹועְבִג יבש .יּוחַה יְְִּב לארי ִנָּבלֶא ּהָמיִלָשַ רֶׁשא
 תאֹרקל םֶּבְל-תֶא "קּזחל הָתִיַה ו הָזהְי .תֶאַמִדיָּבְפ :הָמֲחלַמַב וחקל

 הת .םָהָלתויַה יִּתלִבְל םֶמיִרַחַה ןעֶמל לאְרְשְתֶא הָמְמלְמַ
 אביו | ם -  :הָשמדתֶא הָוהְי הָּצ רשאּכ םדיִמְׁשַה ןעֶמְל יב
 רֶבְּדןִמ ןורְבָחְְוִמ רָהָהדְִמ םיקְנעֶה"תֶא תֶרָכִיַו איֵהַה תעֶּב ַעְׁשֹוהְי
 םֶמיִרָחֶה םֵהיֵרֲעדסִע .לֶאְרְשי רֶה לָּפִמּו הָדּוהְי רה כמו בנעדְמ
 תנְּב הועְּב קר לֵאָרְׂשִי נב ץֶרָאְּ םיִקְנֲ רתּונ-אְל>י :עְׁשֹוהְ
 רָבּד רֶׁשֲא לכָּכ ץֶרַאָה"לכ"תֶא עשוהי הקיר :ּוראָשַנ רוְׁשֲאבּו
 םֶהיִטְבְשל םֶתְקְלֹחמְּכ לֵאָרְׂשִיִל הלחנל ַעָשוהְי ּהָנֶּתִיִו הָשמדלא הָוהְי

 | פ = והָמְתְלפִמ הָפְקֶש ץרָאַהו

 -תֶא ּושְריַו לֶאְרָשייִנְב ָּכַה רֶׁשֲא ץֶרָאָה יִכְלַמ ו הָּלֲאְוְי 2
ro 260155 דלָכְל | 12 1 fit םיִרָחָה (cf 11); sed cf 1028 | 14 1 םֶדיִמְׁשַה 

(cf Dt 7,24. 28,48) || 17 sic QV; KO םּותיִמיו | 19 43MSS דתֶא (10,1 al) | 
23 39MSS 65 .מֶּב' 



12,2—21 | JOSUA 31 

 ןומרח רהדדע ןונרא לחג ׁשֶמׁשַה הָחְרְזמ ןּבְרַה רֵבעְּב םֶעְר
 לָשמ ןיּבָשָחְּב בֵׁשֹויַה ירמָאָה למ ןוחיס* :הָחָרְזִמ הָבָרעָה"לכְו
 לַעְו דָעְלִגַה יִּצֲחַו לחנה ְֹּוָתְו ןונרא לחנדתפָשדלע רַשא רערעמ
 דעו הָחְרֶזִמ תֹורָנְכ םי"דע הָבְרַעָהְוי :ןיִמע יֵנְּב לבג לַחַּבַה קב
 תַחַּת ןְמיּתמּו תומשוה תָיּב ףֶרֶב הָחְרְזִמ חלָּמַה"סִי הָבָרְעָה םִ
 ee yee בָשייַה םיִאָפְרַה רֶתָיִמ ןָשְּבַה כמ ינוע לבני :הָנְסִפַה תשא

.- 

 -דע ןְשְּבַה-לֶבְבּו הָכְלְַבּ ןומְרָח רַהְּב לשמוי :יעָרְֲאָבּו תוְרְמְשַעְּב
 :ןוְּבָשָחְִּלַמ ןוחיס לבג דָעְלִגַה יצחו יִתְכֲעְמַהְו יִרשָּנַה וכ
 הָׁשְרָי הוהְידָבֲע הָׁשמ הָנְתִיַו םיָּכַה לָאָרְׂשִי יִנבּו הָוהְי"דָבֲע שמי
 יכְלמ הָלֲאְו  ס  :הָׁשֵנְמַה טְבְׁש יִצְחְלְו יפלו יֵגַבּואְרל
 לעְּבִמ הָּמָי ֹןְֵריה רֶבֲעְּב לֵאָרְׂשִי יגְבּו עשוהְו הָּכִה רֶׁשֲא ץֶרָאָה
 עָשּוהְו ּהָנְּתִיַו הָריִעַש הָלֹעָה קָלֲחַה רָהָה"דעְו ןונְבְלַה תֶעֶקבְּב ג
 הָבְרעֶבּו הָלפׁשּו רַהְּבי :סֶתְקְלְחַמְּכ הָׁשְרִי לֵארְׂשִי יֵמְבְִׁל
 ֲֶחַה יֹורְפַה יִנענְּכַהְו ירֹמָאָה יִּתַחַה בֶנָגכּו רֵּבְדַמבּו תודָשַאְבו
 פ  :יְסּוביַהְו

 דָחֶא ּוִחיִרי למ
 דָחֶא םַלָשּרְי ךְלַמ
 דָחֶא תּומָרי ָךְלמי
 דָחֶא ןולְגָע למי

 :דָחֶא לֵאדתיִּב דַצְמְדרָשַא יִעָה ֶּלַמ
 :דָחֶא ןיִרְבָח- ףְלמ
 :דָחֶא שיִכָל מ
 :דָחֶא רג למ

 דָהֶא ב למי
 דָחֶא הָמְרָח ְָּלַמ +
 דָחֶא הנבל למי
 דָחֶא הָרָּקִמ ךְלמ<
 רָחֶא תופת ְּךָלַמיז
 דָחֶא קַפֲא ְּךֶלַמיי
 ידָחֶא ןּודָמ כמי
 דָתֶא "ןוארְמ ףןוֵרָמַׁש ְּךָלָמי
 דָחֶא ךנעָת ְךֶלַמי

 :דָחֶא רד למ
 :דָחֶא דַרע למ
 :דָחֶא םלִע למ
 :דָחֶא לֶאתיּב ךלִמ
 :דָחֶא רֶפָח ךְלמ
 :ידָחֶא ןוִרָשל למ
 :דָחֶא רוח ּךָלָמ
 :דָחֶא ףָשְכִא למ
 :דָחֶא יִדְנְמ ךְלמ

Cp 12, 4 7516 6FAF גזע | 5 ins 6 67 דע | 7 380155 5'מָּב | 18 >" 
 ןועֶמְׁש;  | 19 = <6) 12; cf ad 20 | 20 * 6907:דָחֶא ןורָשל קפַא ְךלָמ 616%95(
cf ad 11,1 | ל ? dl 6 679 (dittogr), et 1 in 19 ji (6 Aguopwv; etiam $ 

 . ךלמ  ; vel ? 1 hic (cf 6812155 BggiAéa Mop(p)wv, 6” 8. Maupwe)ןורמ)
 .-*#  19(; 56דחא ןֹורָמ ךלמ דחא ןועמש ₪ דחא ןודמ ךלמ ות
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 :דָחֶא לָמְרּכל םענְקִיַלִמ דָחֶא שָרְק למ
 :דָחֶא לֵגְלִנְל םִיּנְלַמ | = דָחא רוד תַפְנְל רד למ
 פ | | דָחֶאְו םישלָש םיִכָלְמדלָּכ דָחֶא הָצְרִּת ְּךָלָמי

 הָּתְנְקְז הָּתַא ויָלַא הָוהְי רָמאיַו םיִמָיּב אָּב ןקֶז ַעָשּוהְיְוי 3
 ץרֶאה תאְז :ּהּתְׁשְרְל דָאְמהְּבְרַה הָראְׁשִנ ץֶרֶאָהְו םימָיב ָתאָּב
 \רָשַא רומישַהְהִמ :יִרושָגַהְ לָכְו םיִּתְָשְלְּפַה תֹוָליִלנלַּכ תָרֲאְׁשִּנַה

 תֶׁשמֲח בָשָחַת יגל הָנֹוְֿצ ןורקע לבג דעו םִיֹצִמ ינָפילֲע
 יִנורְקָעָהְו יִּתְגַה יָנֹלְקְׁשֲאָה יִדחְׁשִאָהְו יִתְּנעָה םיִתְׁשִלְפ ינרס
 הָקּפַא-דע םיִנדיִצל רֶׁשֲא יהָרֲעֲמּו יֹנענּכַה ץְרֲאלַּכ ןֿמיּתמ+ :םיִועָהְוי
 לַעְּבִמ שָמָשַה חַרְזַמ ךּונָבַלַה לְָ ילבגַה ץֶרֲאָהְויפ :יִרֹמֲאָה לבג רע
 ןונָבְלַקְרְמ רֶהַמ יֵבְׁשי-לְּכי :תֶמֲח אובְל רע ןומְרְח"רַה תחת דג
 קר לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יִנָּפִמ םשירוא יכנא םיֶגדיִצדלּ םימ תַפְרָשִמ דע
 ץֶרֶאָהתֶא לח הָּתַעְוז :ףיִתיוצ רָשַאּב הָלָחְנְּ לַאְרְׂשִיל הָלּפַה

 מע :הָׁשנִמַה טֶבשה צחי םיִטָבְׁשַה תַעָשַתְל הָלֲחנְּב תאּזַה
 ןִדריה רֶבֲעְּב השמ םֶהָל ןתְנ רָׁשֲא םֵתְלֲחנ ּוחְקל יִדָּגהְו יִנֵבּואְרָה
 -לע רֶׁשֲא רעורעמ9 :הָוהְי דבע הָשמ םֶהָל ןֶתָנ יֵׁשֹאּכ הָחָרְזִמ
 ה ה אבדימ רֶׁשימַה-לֶכְ לחה ךותְּב רֶׁשֲא ריֵעָהְו ןּונְרַא לֵחֹנ"תַפְׂש

 "דע ןּבְשָחְּב למ רֶׁשֲא יִרמָאָה ה למ \ ןוחיִס יִרָע לכ מידע

 תוְרָתְשַעְּב לְמרֶׁשַא שבב ל וע תוכלי :הכלס- רע סשה ל
 אלו: :םֵׁשְרי השמ םּכיו םיִאְּפְרֶה רֶתּיִמ רַאְׁשִנ אּוָה יִעָרְרֲאָבּו

 - :ןשדומה רֶׁשֲאכ .- אּוה לארי יֵהלֲא היה ישא
ee ees 

 לּובְּגַה םֶּהָל יי :םֶתְחַּפָשִמְ ןֵבּואְרדיִנְב הָטמְל הָשמ תו
 -לָכְ לֵחגַהותְּ רֶׁשֲא ריֵעָהְו ןונרא לֵחֿנ-תַפְׂש-לַ שא רעורעמ

ft dl (cf 19) | Cp 13, 2 prb crrp | 3/4 |5 לילָגל | 24  prb c23 1  
in 4)הקפא  crrp; propos (post4 1 קצל הָרָעַּמִמ | 5 = b6 8 :ןָמיֵּתִמ םיִּועָהְו |  

 יִלְבְגַה לּובְג דע vel ,(PN in Phoenicia ad orient a Byblo) )5( ץֶרָאְהְו

(p9N in Sarona, 12,18) || 7/8 °° vb quaedam excid: l(ןונְבלַּב) תֶלְבַּה  
 ומעו השנמה טבש יצח יכ :טֶבָשַה יצחו, vel simile quid|| g 1prb 6 67 ‘ממ |

 14 em fitגזק dl c 6 (cf 33, Dt 10,9. 18 ,2( | 15 6 6 רֶׁשֲא תֹולֲחְּנַה הָלֶאְ
 :וחירי ןֶּרְריְל רָבעַמ בָאומ תֹובְרעּב לֵאָרְׂשִי יִנְבְל הַׁשֹמ bnנ vel? ad init) הו

cf Gn 6,15 [kaTauepidgudg tantimmodo hic in 6[(.לַחְנ רֶׁשֲא  
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 תֹוָמָבּו ןביד רֶׂשימַּב רֶׁשֲא יָהיֵרֲע"לָכְו ןוְבְׁשָח יז :אָבְדיִמיילעי רֶׂשיִּמַה
 הָמְבְׂשְו םִיַתְיְרַקְו יי :תַעָּפַמּו תֹמֵדְקּו הָצַהְיַוי* :ןּועְמ לַעַּב תיִבּו לעב
 תיִבּו הָנְסְּפַה תּדְשַאְו רוָעְּפ תיבּו>י :קָמַעָה רֶהְּב רַחׁשַה תֶרַצְו
 רֶׁשֲא ילמָאה ךְלַמ ןוחיס תּוכְלְמַמלְכ רֶׂשיִּמַה יֵרָע לג :תֹומְׁשיַה
 יואדתֶא ןידמ יִאיִשְנתֶאְוו ותא הָשמ הָּכַה שא ןיָבְשִחְּב ךְלמ
 :ץֶרֲאָה יבשי ןוחיס יִכיִסְנ עבְרתֶאְו רּוחדתֶאְו רּוָצ-תֶאְו םָקְרתֶאְו
 :םֶהיֵלְלֲח לא בֶרָחּב לאְרשיינב וגרַה םסוקה רוָעְּבְֶַּב םעֶלְּב-תֶאְו>

 םֶתוחְּפְׁשִמל בּואַרְייּבתַלַחְ תאָז לבניה ןביאָר נב לוב יהיו
 ידָג יגל דָנ הָטַמְל הָשמ ןַתְי*  ס  :ןָהיֵרְצַחְו םיִרָעָה
 נב ץֶרֶא יצחְ דָעַלִּגַה יֵרֲע"לְבְו רְַעִנ לּובְּגה םֶהָל יהי :םָתֹוחְָּׁשִמְל
 הּתְצִמַה תַמָר"דע ןּבְשָחְמּו< :הָּבַ ינּפדלע רשא רעורעדדע ןומע
 הֶרָמְג תיַבּו םֶרֶה תיִּב קֶמָעְבּויז :רבְל לּובְּגְדדַע םִיְנֲחַמִמּו םיִנטְבּ
 -דע לֶבְנּו ןּדְרְיה ןובָשֶח ּךְלִמ ןוחיס תּוכְלְמַמ רָתָי. ןּופְָו תוָּכְסְ
 םֵתְֹּפְׁשְִל דְנ"יִגְּב תלֲחנ תא :הָחָרְזַמ ןּדְרִיַה רֶבַע תֶרָגַּכְ"םִי הָצְק
 הָׁשנִמ טְבְׁש יצחל הָשמ ןתיוִפ  ס םֶהיִרְצִחְו םיִרָעֶה
 םִיַנֲחַּמִמ םלובְנ יהיו :םֶתֹהַּפְׁשִמְל 'הָשַנְמיִנְב הטמ יִצָחל יהיו
 שבב רֶׁשֲא ריִאְי תוחדלכו ןׁשְּבַה"ְלִמ גו ותּוכְלְמַמלכ ןְׁשּבַהלְ
 גוע תּוכְלְממ יִרָע יִעְרְדֶאְו תֹורְּתְׁשִעְו ַעְלּגַה יִצָחְויי :ריע םיִשָש
 :םֶתוחְּפָשַמ ריִכָמְדיִנְב יצחל הָשַנָמְְַּב ּיִכָמ נבל ןׁשְּבּב

 וחיי דרי רֶבעַמ בָאֹומ תֹובְרעּב השמ לַחְנרְׁשַא הלא
 לארי יִהלֲא הֹוהְי הלחנ השמ ןַתְנדאל יִלַה טְבָׁשְלּוז33 :הָחָרְזִמ
 פ | יםָהל רֶּבִּד רָשַאּכ םַמְלַח אּוה

 םֶּתוא ּולֲחְנ רֶׁשֲא ןענָּכ ץֶרֶאְּב לֶאְרשידינב ולח נ- רֶׁשֲא הלא 4
 :לֵאָרְׂשִי נבל תוטַמַה תֹובַא ישארו נב עָשוהיְ ןהכה רָזְעלֶא

 תֹוטמַה תַעְַתְל " הָׁשֹמ"רְִּב הָוהְי הו רֶׁשֲאּכ םֲתלֲחנ לֵרנְּביי
 רֶבָעמ הָפִמַה יָצֲחו תוטמה גש תַלֲחנ השמ תני הָממַה יעחו
 תֹוטמ יגָש ףסוייינב יָה :םָכֹותְּב הָלֲחְנ ןתנראְל םיוללו ןקריל
 16/17 == 1 קזמ 6 684 םיִרֲעָהדלָכְו :ןֹוּבׁשֲח"דע | 16 ל 1 6 ₪16 400155 דע |
 21 1 prb לפ | 22 15MSS לע Nu) 319( | 24 = 6 דג ינבל; 8 דנ הטמל |

AaiBuv, 691155 AaBwv; nulli MSSרֶבְד (65  GAFuMSS(@L)Y (cf S)26 ? 1 6  
 vel ;(legunt 7 ? רָבְדאל 2594s ז7,27) | 28 20155 ןֶהיִרְצַחְו | 29 = >6 |

 םֶתא ּולֲחְנ לֶרונְּב  | 33 7" <65* (cf 14) | Cp 14, 2 ** 1לכו 68 17155 30
(cf vb in 6( | ל fit ins 6 r2MSS תֶתְל (cf Nu 34,13). 
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 תֶבָשָל םיִרְע"מִא יִּכ ץֶרֶאּב יול קֶלַח ּונְתָנ"אלְו םִיָרְפֲאְו הָשנְמ
 ושע ןִּב הָשמתֶא הָוהְי הּצ רֶׁשֲאַּכ :םֶנָיְנְקְלּו םָהיִנְקְמְל םֶהיִשְרְנִמּ
 הדּוהְיהינְב שנו ס :ץֶרֲאָהתֶא ּוקְלֲחּו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב
 ָתְעַלָי הָּתַא יִונָּקַה הָּגָפִיְִּב בֶלְּכ ויָלִא רַמאיַו לָנָלנַּב עָשוהידלא
 לעו יתוד לע םיִּהְלֶאָהשיא הָשמז לא הָוהְי רָבְּדרָשא .יִבְַּהדתֶא
 -דָבֲע הָשמ חלש יִכֹנֲא הָנְׁש םיִעָּבְרַאְְִּ :עָגְרַּב ׁשדָקְּב ְּךיִתֹדֲא
 רֶׁשֲאּכ רָבָּד ותא בָשֶאְו ץֶרָאָה-תֶא לּגרְל עָגְרּב שדקמ יִתֹא הָוהְ
 יִתאָלַמ יֵכֹנֲאְו םַעָה בלזתֶא וגְסִמַה ימָ לע רֶׁשֲא יִחאְול :יִבָבְלְ םע
 ץֶרָאָה אל-םא מאל איהה םיַּב הָׁשֹמ עֶבְׁשִיופ :יָהלֲא הָוהְי יֵרֲחֲא
 תאָּלְמ יִּכ םלועדדע ְּךיִנבְלּו הלחנל הָיִהִת ךָל ּהָּב לג הָכְרּד רֶׁשֲא
 ּהֶז ֵּבְּד רשאּכ יתואו הָנהְי הָיֲחָה ּהָּגַה הָתַעְוִפ :יָהלֲא הָוהְי ירחא
 הָשמדלֶא הָּזַה רַבְּדַהדתֶא הָוהְי רַּכְּד זָאַמ הָנָש ׁשֵמָחְו םיִעְּבְרַא
 םיֶנומְשּ שָמָסְְּ םויה יִכנָא הָּגַה הָּתַעְו רָּבְדַמְּב לֵאָרְׂשִ ְךְלֶה"רֶׁשֲא

 זא יִתְכְּכ הֵֹׁמ יתוא לש םויְּב ֶשֲאכ קֹוָח םויה יִנָועיי :הָנָׁ
 רָהָה"תֶא יִל"הָנִּת הָתעְויי :אֹוָבָלְו תאָצְלְו הָמָחְלִמל הָּתַע יִחַכְכּו
 דיִּכ אוהַה םויּב ָתְעַמְׁש-הָּתַא יִּכ אּוָהַה םויּב הָוהְי ךָכדרֶׁשֲא הָּנַה
 םיִּתְׁשַרּוָהְו יִתֹוא הָוהְי ילוא תֹורָצְּב תֹולדְּג םיִרֲעְו םֶש םיִקְנע
 הָּנְפְידְּ .בֶלָכל ןוְרְבָחְדתֶא ןתיו עשוהי והָכְרְבִיויי :הָוהְי רָּבּד רֶׁשֲא
 דע הלחנל י יִזְנֶקַה הָּגְפְיְְּ בכל ןורְבָה הָתְוָה ןּב" ילע+ :הלחנל
 ןֹוָרְבֲח םֵׁשְוַיפ ne יִהְלֶא הָוהְי יִרֲחֲא אלמ רֶׁשֲא ןעַי  הֶזַה םויה
 הטקש ץֶרֲאָהְו יאּוה םיִקְנַעְּב לְגַה םָדֲאָהי עַּברַא תירק םיִנָפְל

 ס = :הָמְתְלַממ
 םֹוָרֲא לּובָנ-לֶא םֶתֹחֲּפְׁשִמְל הָדּוהְי יֵנְּב הטמל לָרּנַה יִהיַוי 5

 םִי הָצְקִמ בגַנ לב םֶהְל יֵהיו :ןַמיֵת הָצְקִמ הָּבְגַג ןְצ"רַּבְדִמ
 םיִּבַרְקַע הלעמל בֶגֿנִמ- לֶא .אָצַיַּג :הָּבְנַג הנפה שלה ןמ חַלֶּמַה
 יהְרְדִא הלו ןורְצֶח רַבָעְצ עֶנְרַּ שקל בֶגָּנִמ הָלֲעְו הָנֹצ רַבָעְו
 תֹואְצִת יהָיָהְו םִיַרְצִמ לחג אָצְיְו הָנֹומצִע רֶבָעְוי :הָעקְרקַה בַסְנְו
 "רע תלמה םי* הָמְדְל לבו [hh לבג 'םכל היְהיהֶז הָמָי לּובְגַה

 הל :ןֶוריה הָצְִמ םיה ןּוׁשְלִמ ָנומְצ תַאְפַל לנו דיה הָצק
(unrporoAig)56 48 | 12 | יִּתֶא || 15 77 6  (Dt 28) | rrּופָמַה  prb8 1  

 איה םיִקָנֲעָה םָא cf ad 15,13. 21,11 | Cp 15, 3 °° Nu 344 רָדַארַצַח אָציְו |

rtuitסpאט 346 | 5 * 64+ | * ס cf4 * א הָיַהְו; 0 ּויָהְו | 6 םָהָל; < םכל  
v 6 hic incipere. 
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 ןְבֲא לּובְּנַה הָלֲעְו הָבְרעֶה תיִבָל ןֹוִפְצִמ רבָעְו הָלְנֶח תיִּב לּובְנַה
 יהָנּפ הָנֹופָצְו רוכָע קָמעמ הְרְבְּדולבְגַה הלָעְוז :ןֶבּואְרְְַּב ןַהָּב
 לּובְגַה רַבַעְו לַחּנל בָנָּגִמ רשא םימְדֲא הלעמל ז חכֹנ"רָׁשַא ילֿנְלִנַה-לָא
 -ןֶב ג לּובְגַה הֶלָעְו :לגר ןיעדלא ויַתאְצִת ויָהְו שָמְשְןיע יִמְדלֶא
 שאְרלֶא לּובְּגַה .הלֲעְו םֶלָשּור איָה בֶנֿנמ יסּוביה ףֶתְכְ"לֶא םּגַה

 :הָניִפְצ םיִאָפְר"קַמע הָצְקְּב רשֲא המי םגהיייג יגָפלע רֶׁשֲא רֶהָה
 -רַה יִּרָעְלֶא אֹצְיְו חותַפָנ ימ ןיעמדלֶא רָּהָה שאר לּובְּנַה רַאָתְופ
 הלעּבמ לּובְּגַה בֵסָגלופ :םירעי תירק איה הֶלַפַב טּובְּגַה רֵאָתְו ןיְִּפע
 ןלְסְכ איה הָניִפָעִמ םיִרָעְידרַה ףַתּכ לא רַבַעְו ריש רֵה-לֲא הָמּי

 הָנֹופָצ ןורְקע תבל לּובָנַה אָצָיְויי :הָנְמִּת רבָעְו שָמָשדתיּב דָרָיו
 תוָאְְת ּיָקְו לֶאְנְבִי אָצְיְו הָלֲעַּבִה-רַה רבָעְו הָנּורְּכש לּובְנַה רַאְתְ
 הָדּוהְי"יִנְּב לּובְּג הז לּובְנּו לורֶּנַה הָמִיַה םִי לּובְגּוי> :הָמָי לּובּגַה
 ָךֹותְּב ללה ןתָנ הָּגְפִיְִּב בלב = ?םֶתחְּפָשִמְל ביִבָס
 איה קְנַעֶה יבא עּבְרַא תָיְרְקתֶא עָשוהיל הָנהְי יִּפד לא הָדּוהְי-יִנְּב

 -תֶאְו יֵׁשׁשתֶא קָנֶה נב הָׁשלְׁש-תֶא בכ שמ שריי ורב
 -םֵׁשְו רֶבְּד יִבָשידְלֶא םֵׁשִמ לעיויפ :קְנֲעָה יֵריֵלְי יַמְלַּת"תֶאְו ןָמיִחַא
 רַפְס"תִיִרק-תֶא הָּכיירְׁשַא בל רַמאיני5 :רֿפסדתירק םיִנָפְל רבְּ
 זנקןֵּב לֵאיֵנָתֲע הדל וז :הָשאְל יִּתְב הָסְכַעְדתֶא יָל יִּתַתָנְו הָדָבְלּ

 ַתיִסְתַו הָאובְּב יָה :הָׁשל תב הָסְכעתֶא לו בכ יח
 -הַמ בֶלָּכ הלירמאיו רומחה לעמ חנצּתו הֶרָש ָהיֿבֲאדתַאַמ לוָאְשְל
 תל יל הָּתַתְגְו יִנָּתַתְנ בְנַּנַה ץֶרֶא יִּכ הָכְרב יִלהְנְּת רָמאתויפ ל
 :יִתויִתְחַּת תֶלָג תֶאְו תוילע תל תֶא ּהָלַּתִיַנ םוָמ

 םיִָעַה ָּיי ס :םָתְֹּפׁשִמַל הרּוהיִנְב הָטַמ תָלֲחַנ תאו
 :רּוניְו רֶדַעְו לֶאַצְבְק הֵּבְנַנַּב םיִרֲא לּובָנ"לַא הָדּוהְייִנְב הָממְל ּהָצְקִמ
 םֶלָמְו ףיז= :ןֵנְתְיְו רֹוצֲחְו ׁשֶדָקְויג :'הָרָעְדעֶו יהָנֹומיִרְו הָניקְו>י
 עמְׁשּו םַמֲא*5 :רֹוצֲח איה ןורעֶה תוירקו' הָּתַדֲחֹורוָצָחְו>פ :תוְלָעְבּ
 עב רַאָבּו לעוש רצחו :טֶלַּפ תיִבּו ןֹומְׁשָהְו הָדַּג רצחו=ז :הָדָלֹומּו

7 == 1 nlp; ₪1 6 kai karagoivet | 18,17 ,8 אלילג( תל ut 18,17) | 
8 101155 8 ins 7) | 9 <65%; 5 ה( ןֶרָק | 12 1 םִיַה dittogr) | 13 6 DN; cf ad 

| Mrs I5.16?190ר— (aeg Baittupar) | 8 ;ו ָהְתיִסִיַנ cf ad [066 1,14] 

19 751 prb c GW)tea 2685861 65 rhv)SCY NAD תַלְג תֶאְו תיִלֲע תַלְג תא 
(cf ad 166 1,15)|| 22 * Neh r1,25 ְהָרֲעְרע elןביד | 1 ץ vel )61%5( רעֹרע )654 
Apounk; cf 1S 30,28) | 24 1 prb םֶלַטְו cf ad 15 154 | 5 °°} ןֹורְצָח"תויִרְק 
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 גלוי :הָמְרָחְו ליִסְכּו דֶלותְלֶאְויי :םֶצֲעְו םִייעְו הלב :היָתֹויְזַבּו
 םיִרָעִלָּכ ןומרו ןיעו 'םיִחלׁשו יתוָאְבְלו ו יהנסְגסְ "הָנמְדַמּו
 הָעַרַצְו לּואָּתְשֶא הֶלָתְׁשּב ס  :ןָהיִרְצחְ יׁשֲתְו םיִרָשָע
 םָלְדע תּומְריפ :םָניֵעָהְו ּופַּת םיֿנג ןיִעְו חונְזו :הָנָשַאְ
 -עֶּבְרַא םיִרָע םִיָתְַַגּו הָרַדְּגַהְו םיֿתידעו םירעשו:< :הקזעו הכוש
 הָפְצַמַהְו ןעֶלְדו 5 :רֶג"לּדנַמּו השדחו ןנֶצ סם :ןֶהיִרְצַחְו הָרְׂשֲע
 תורָדְנּו+* ׁשיִלְתַבְו טַמֲַלְ ןוְּבכְופ :ןולגְֲו תַקְצְבּו שיכל :לֵאְתְקְִו

 הָנְבלי ם :ןְהיֵרצְַו הָרָשעְשש םיִרְע הָדקִמּו הָמעְְו ןוגְד-תיֵּ
 הָׁשאַרָמּ ביִזְכַאְו הָקיִעְקּו+ :ביִצָנּו הָבָשַאְו חַּתְפִיְו< :ןׁשֲעְו רֶתָעְ
 ןורקָעְמי< :ָהיְרְצְחְג ָהיִתְנְבּו ןורְקְעיפ ס :ןֶהיֵרְּצַחְו עַׁשַּת םיִרָע
 היִתונְּב דוָּׁשַאז ס :ןָהיֵרְצַחְו דוְָׁשַא ךָילעררָשַא לָּכ הָמָיַו
 :לּובְּו לובְגַה םִיַהְו םִיָרְצִמ לחְנ-דע ָהיָרצֲחַו ָהיִתנְּב הנע ָהיְרצְחְ

 הָּנַסתִיְרְקְו הָנַדְופ :הֶכושְו ריִּתַיְו ריִמָש רֶהְבּו5 סם

 -תַחא םיִרָע הָלְגְו ןלחו ןׁשְגְוי :םיִנָעְו הָמְּתְשָפְו בָנעוי רָבָד איה
 חּּפַּתִתיִבּו םּונְי5ַ :ןָעָשָאְו הָמּודְו ברא ס ןֶחיִרְצְחְו הָרְׂשֲע
 עָשָּת םיִרָע רֶעיִצְו ןִרְבָח איה עּבְרִא תָיְרִקְו הָטְמֲחְוצ :הקפאו
 ַחֹונָזְו םַעְדְקְיְו לאעַרֶזיו< :הַמּויְוהיִזְולֲמְרַּכוְועֶמפ ס  ןָהיִרְצַחְו
 רּוצ-תִיֵּב לּוחְלַח5 ם :ןָהיֵרצַחְו רֶׂשֲע םיִרָע הנַמְתְו הָעְבַּג ןיקַה

 * ם :ןָהיִרְצַחְו שש םיִרָע ןֶקְתִלֶאְו 'תונעְתיִבּו תָרעמּופ :רוְְגּ
 ס | +ןָהיֵרְצַחְו םִּתְׁש םיִרָע הָּבַרָהְו םיָרָעְי תירק איָה לעּב-תיְרק
 ןיעְו חלַמַהדריִעְו ןָשְבּגַהְ :הָכָכְסּו ןיִּדִמ הָבְרעֶה תב רֵּבְדַּמַּבֿ>ו
 28 1 6 65% et Neh 11,27 ָהיָתּונבּ 1 20 1037 הלב ICh 4,29 הָהְלָּב | בס ]
 ץel לּותְבּו (19,4), ץe לֵאּותָבּו (10 4,30), ve לא" תיִבּו (15 30,27(; 55 800מג |
 31 *19,5 תבָּכְרַמַהתיַב, ICh 4,31 תֹובָּכְרַמ תיִּב Neh 11 ,28 הָנכְמ | * 5
 הָמּוס רַצֲח 1 Ch 431 םיסוס רַצַח | 32 * 196 תֹואְבְל תיֵּב Ch 1 יִאְרְּב תיֵּב |

praeeunt 344  | (מ 11,29Neh)1 4,31 םירעש || << 1 ןומר ןיִעְו Chל 196 ןָחּורש  

 :nomina; 5 igitur delenda ? 26 הדלומו עמשו, 27 bלפ"nיבו, 28 לעוש"רצחו
ex Neh 11,26.27 hic ins (cf Jos 19,2.3) | oteקסutpהיתונבו עבש ראבו ,  

prb1 6 6( ָהיָתֹרְדָגְו | 40 1  praeeunt 15 nomm ; aut dl(c 65%( yl, aut36  
6 29MSS Dn] | 42 (6° 100%; 6°MSS Agar) 19,7 רRY, 15 30,30 DY, 1Ch 
  (10,40) || 47 1 6 Q, 64155 9תודשַאה  | 46 1 prb 6 6” (Adgndowe)םֶטיִע 4,32

WbAw§ (21,14 al) | 53 KO15)| פס 1  PDP; v pauudtuvלֹודָגַה | 49 6 ז 
ins 6 6ל  || (cf hod B#-Axda)ונע"תיבו [ lfrt 6 6* (Baigavwv)םיִניְו | 59°  

 םֶרְכְ 6) סרפו (?)םֶטַטְו ?)ןֶלֹוקְו םֶטיִעְו רֹועּפּ םֶחְל תיִב איָה הָתְרַפֶאְו עוקִּת
 :ןֶהיִרַחְ הָרְׂשֲעתַַא םיִרְע הֶחנִמּו (?)רֶתְבּ םיִלְְו pro) הֹחֹנְמּו 1 fre תַחָנֲמּו

[6°MSS Ma(v)vay], cf 1Ch 2,52). 



JOSUA 317ו-6  

 םֶלָשיר יִבְשו יִסּובְיַהתֶאְו פ ניר שָש םיִרָע יֵרְג

 :הַּה םויה רע

 הָחרְזמ דרי מל וירי ןרימ הסוי יגל ילנה אצנוי 6
 רָבָעְו הָזול לָאתיּבִמ אָצְיְו :לַאזתיַּב רֵהְּב וָחיִריִמ "הע רּבְדְּמַה
 לּובְנ דע יֵטְלפִיַה לּובָנ-לָא הָמָי דריו :תֹוְרְטע יִּכְראָה לּובָנדלֶא
 לחניו :הַמְי וָתְאְצְת ּויָהְו רָזָג-דעו ןֹוּתְחַּת ןֶרוחדתיִּב
 יהיו םֶתחַּפָשְמְל םִיַרְפֲאדינּב לב יהיו :םִיָרְפֲאְו הֵׁשֹנִמ ףסוידיִנְב
 אֹצְרֿפ :ןוילע ןורח תיּב-רע רָּדַא תורְטַע הָחְרְזִמ םֶתָלְחִנ לֵב
 הלש תנאּת הָחָרְזַמ לּבְגַה בָסְנְו ןֹופָצַמ תֶתְמְכִּמִה יהַמיַה לּובְּגַה

 עֶנָפּו הָתְרענְו תוָרְטַע הָחוְנְּיִמ דֶריְוז :הָחְנְנ חַרֶזִמִמ 'ותוא רָבָעְ
 ּויָהְו הָנָק לחנ ּהַּמְי לּובְּגַה ךלָי חופת :ןדריה אֵצְיְו וחייב
 םיִרָעַהְופ :םֶתְֹּפְׁשִמל םִיָרְפֲאדנְב הממ תֶלֲחַנ תאז הָמָיַה ויָתאָצְת

 םיְִעָה"לְּכ הָׁשנְמיגְּב תלֲחג ְְּב םְִֹפֲא גבל ולב
 רֶזְנִּב בשויה יָנענְּכַהתֶא ּושירוה אָלְוס :ןֲהירְצַחְו
 : :דבע-סמל יהיו הָּזַה םּויַה-רַע םִיֹרפָא בֶרְקַּב יֵנֲענְּכַה בֵׁשיו

 רוכב יֲִמְל ףסוי רֹוכְּב אּוָחיִּכ הָשְנִמ הָטַמְל לְרּוגַה יָהיני 7
 רעֶלְגַה ול"יָהו הֹמֲחַלִמ ׁשיִא הָיָה אּוָה יִּכ רֶעלְגַה יִבֲא הַׁשֵנִמ
 רֶזָעיִבַא ינבל טָתחְּפְשַמ םיִרָתֹוְנַה הָשַנִמ נבל יִהיֹו> :ןֵׁשֵּבַהְו
 עֶיִמְׁש יב רָפֲחיִגְלְו םֶכָׁש-יִנְבלְו לָאיִרָשַא יגלו קלחיִנָבלְ
 רָפַחְִּב רחָפלֶצלְו :םֶתְחַּפָשִמְל םיִרָכְזַה ףַסויִדְַב הָשנִמ יֵגּב הלא

 הלאו תנְּביַא יִּכ םיִנָּב ול ּויָהיאל הָשנְֶרּב ריִכְמְרְּכ רגב
 ינפְל הָנְבֹרְקּתַוצ :הָצְרִתְו הָּכְלַמ הָלְנֲח הָעֹנְו הָלְחַמ ויָתֹנְּב תומש
 הָוהְי רמאל םיִאׂשָנַה ינָפלו ןּונןּב עָשוהְי נפלו ןהּפה רול
 הָוהְי יִּפדלֶא םֶהָל ןַתיַו ּוניִחַא ךותְּב הלחנ נְל"תָתְ הָשמדתֶא הָּנצ
 ץֶרֶאמ דֿבְל הָרָׂשֲע הֵׁשנַמיילְבַ לפי :ןָהיִבֲא יַחַא ְּךותְּב הלחנ
 הלחנ ּולַחָנ הָשְנֶמ תֹנַּב יב :ןדריל רָבַעַמ רֶׁשֲא ןשְּבַהְו דָעְלַגַה

Ca שה 

 :םיִרָתּוְּגַה הָשַנִמהיִנְבְל הָתְיָה רֶעלְגַה ץֶרָאְו ויָנָּב ךוְתְּב

 63 X ּולֶכּי; 0 ּולְבִי | Cק 16, 1 ** 6 לּובָּגַה יִהיַו | = 6 הָלֲעְ, 6 מה
pסsרהב 1 זמ לַאזתיֵּב רֵּבָדִמ רֶהָּב וחירימ "הֶלעְו ז cf 18,129( || 2 6 post 

  (vel simileםָלּובְ ‘יהיו  | 6 3 hic fini vs 5, et insלא-תיב 1 | 0 ויָתֹאָצֹת

quid) ante תתמכמה || * >65%59 || 7 סמ 7,28 ןרענ | 0 \ 6 6380 תֹלְָּבַמַה el 
 הדוב a8( || 4 29MSS 9)ש(ח )6 ZaAדַחַּפְלַצְלּו !? | Cp 17, 3תֹולְּדְבּנַה
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 ְךְלֶהְו םכש ינּפדלַע רֶׁשֲא תֶּתְמְכְמַה רֶׁשֲאַמ ּהָשַנֶמִדלּובְנ יָה
 חּוּפַת ץֶרֶא הָיָה הָָשַבָמְל ַחּּפַּת ןיע יִבָשילֶא ןימּיהלֶא לובה
 הָּבְנְנ הָנָק לב לּובְּגַה דֵרְיְופ :םיִרפָא יגל הָׁשנְמ ְּבָ"לָא ּוַָתְ

 יהי השנמל הָנופצו םִירְפַאל הָּבְגב וס :הָמיַה ויַתאָצִת יהי לגל
 :תֶרְזַמִמ רֶכׁשֵׂשְיְבּו ןופָצִמ ןּועְגְפִי רֶׁשֲאָבּו ולּובְ םיה

 םָעְְבִי ָהיֶתונְב ןַאשזתיּב רָשֶאְבּו רֶבשָשיִּב הָׁשנְמִל יהי
 יִבָשַיַו יהיִתונְבּו רדיע יִבָשְיְו" ָהיִתֹונְבּו ראָד 'יבָשְיתֶאְ ָהיִתּונְבּו
 ּולָכְי אָלְו יי :יתָּפָנַה תָשְלֶש ָהיָתֹונבּו ּדְנָמ יֵבְׁשיְו יִהיִתֹנְבּו ךנעת
 ץֶראְּב תֶבָשל ינֲענְכִה לָאּויִו הָלֶאָה םיִרָעֲה"תֶא שיִרוהְל הָׁשֹנָמ יְְּ
 ׁשֶרֹוהְו סָמָל ינעגְּכַה"תֶא ּוָנּתיַו לֵאְרְִׂי ינְב ּוקְזח יִּכ יִהְיני :תאָּוַה
 פ :ושירוה אל

 הָלַחְנ יל הָּתַתָנ עודמ רָמאַל עְׁשּוהְייתֶא ףַפוי יב ּורְּבַדני
 :הוהְי יִנֵבְרַּב הֹכ-דע-רֶׁשֲא ידע בֶר"םע יִנֲאו דָחֶא לָבֲחְו דָחֶא לבג
 ל תאַרְבּו הָרְעַיַה ָךָל הָלְע הָּתַא בר"םעמָא עשה םָהיֵלַא רמו
 יִנָּב ּורָמאיוי6 :םִיָרְפֲא-רַה ל ץֶאדיּפ 'םיִאְפְרְהְו יִּנְרַפה ץֶרֶאְּב םש
 -ץֶרָאְּב בֵׁשיַה יִנַעְנְּכַהְלָכְּב לָזְרַּב בֶכְרַו רָהָה ּונל אָצָמְיאְל ףסי
 רַמאיַו7 :לאערזי קַמַעְּב רַשאלו ָהיתּונְבּ ןָאׁשתיְִּב רׁשֲאל קְמַעָה
 ַחָכְו הֶּתַא בר"םע ירמאל הָשנמְלו םיִרְפֶאְל" ףסוי תיִּבלֶא עשוהי
 אּוה רַעְיַדיִּב להו רה יִּכי :דָחֶא : לוג ל הָיַהְיאל דל לודג
 לֶזְרַּב בֶכָר יִּכ יֹנענּכה-תֶא שיָרותדיִּ ויַתאָצַת בל יהיָהְו ותאְרְבּו

 פאה קח יפי דל
 לֶהֲא-תֶא םֵׁש ּוניְכְׁשִיו הלש לֵאָרְשִינְּב תַדֲע"לְּכ ּולֲהָקוי 5

 -אל רֶׁשֲא לֵאְִָׂי נְבִּב ּורְתְיוי :םֶהיֵנְפַל הָשְּבְכנ ץֶרָאָהְו דעומ
 לֵאָרְׂשִי יֵנְּב-לָא עָשּוהְי רָמאַוג :םיִטָבְׁש הָעְבַׁש םֶתְלְחְנדתֶא וקלח
 םכָל ןַתְ רֶׁשֲא ץֶרָאְהדתֶא תַשָרְ אבל םיִַרְתִמ םָּתַא ּהָנָא-דַע

 יִלֲא ּאָביְו םָתָלֲחג יפְל ּהָתֹוא גת ראב סח ומ
 |  *° >6” (homoeot?)דד || ( )cf 15,7 etcּויָהְו  | * :1MSSקזמ םיִרֲעָה 51 9

bb] יבשיו )sed יבשיו hic quater errore quodam ins; cf Jdc 1,27) || ° >6P | 

  | :4% 5תַפּנַה תָשְלָשּו) ] Nae00קזפ תּּנַה (6 ָהיִתונְבו[6* ]< | 616% 4-4
 |) | 1 = <680גױז לע |15 = >6%% |16 1 כזט 6 67 לָכְל , aut dl(c sMSS)-לֶא | ל

Cp 18, 4 >,0 ּויָהְו | = 6 ּונָמְמ ּתְקְזִח יִּכ |  a1 mul9 ּויָהְָו; MSS18 *  
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 בֶגָּגִמ ֹולּובָנ"לַע דָמעַ הָדּוהְי םיִקְלֲח הַעְּבְׁשִל ּהָתִא ּוקְלַחְתַהְו
 ץֶרָאָה"תֶא ּובְּתְכִת םּתַאְו :ןופָצִמ םלּובְנלע ּוךְמַעְי ףסוי תיִבּו
 הָוהְי יִנָּפְל הפ לוג םֶכָל יִתיִריו הָנָה יל םֶתאָבַהְו ל הָעְבש

 הָחְְזַמ .ךדריל רבעמ תלה ors הֵׁשנַמַה טבְׁש לצחו א
 וצי וכלי םיִשָנֶָה ומקל :הָוהְי דָבָע הָשמ םְּל ןַתְנ רֶשא

 :תלשב ה הוה ינפל לרוג םֶכָל ל הפו לא ובּושו ּהָתֹוא ּובְתְַ
 םיִקְלֲח העֶבׁשְל םיִרְעְל ּובּתְכי ץראב ּורבַעיו םיִׁשָנֲאָה כלי
 עָשוהי םֶהְל לש וס :הלָׁש הָנֲחַּמה-לָא עָשּוהְידלָא ואביו רפס"לע
 לֵאָרְׂשִ ינְבַל ץֶראָה-תֶא עֶׁשוהְי םשדקלחיו הָוהְי ינפל הש לרומ
 םתחפָשִמל ןָמינְבגְב הָטמ לֶרוג לעיני: = פ :םְֶקְלְּֿ

 םֶהָל יהיו < :ףסוי נב ןיבּו הָדהְי יִגְּב ןיב םֶֶרֹג לוָבָנ אצננ
 ןֹוֿפָצַמ וחירי ףָתָּכלָא לּובְּגַה הָלָעְו ןְךריה" ןמ הָנֹופְצ תֶאָפְל לּוָבְנַה
 םֶשִמ ַּבַעְוי :ןְנָא תיִּב הָרּבְדִמ ויִתאְצִּת הָיָהְו המי רֶהָב הלעו
 תורטע ובנה דָרִיַו לֶאתיּב איה הָּבְנַ הל ףתַּכ-לֶא הזול לּובגה

 בֶסְנְו ובנה ראוי :ןוְִחּת ןרח-תיבָל בגג רשא רּהָהַע רד
 הָיָהְו ּהָּבְנֶנ ץורח-תיב ינְפדלע רֶׁשֲא רָהָהְְִמ הָּבְנָנ םָיתַאְּפִ
 תאז הָדּוהְי יִנְּב ריִע םיִרָעֵי תירק איה לביתי ויּתאָצִת
 אָצִיְו "הָמָי לּובגַה אֵצנְו "םיִרָעְי תירְק הָצְקִמ הָּבְנֶנ-תַאָּפּו :םידתַאְּפ

 יג ניל שא רָּמַה הָצְלֲא לּובָּנה דרי :חּותּפנ מ ןיעמדלא
 יִסּובְיַה ףְתָּכ"לֶא םַה יֵג רָיְו הָנוּפְצ םיִאָפְר יקְמֲעְּב רׁשֲא םּגַהְְְב
 -לֶא אָצְיְו שָמָש ןיע אָצָיַו ןוֿפָצִמ רֶאָתְוז :לגר ןיע דַרְְו הָּבְנַג
 רֶבֶעְויֿ :ןְבּואְרּג ןַּב ןָבַא דֵרָיְו םיָמְדַא יהלעמ חכנירְׁשא יולי
 -לֶא לּובְגַה רֵבֲעְופ :הָתָבְרעֶה דַרָיו הָנֹופְצ הָבְרעֶה-לומ ףַתָּכדלֶא

\T +|:7ך 

 דםי ןושֶללֶא לּובּגַה יןיתוַאְצו 'היָהְו הָנֹופָצ ְלְנֲחתיֵּב ףְתָּכ
 "לבני ןְֵּריַהְופ :בָננ לּובִּנ הֶז הָּבְגְנ ןתריה הָצְקלֲא הָנֹופִצ חַלָּמַה
 ביִבָס ָהיֶתלּוִבְנל ןַמיְנִב יּגְּב .תלחנ תאו הָמְדְק-תַאְּפְל ותא
 6 MSS:3 העבשל 615) | ל ? 1 יִולְל (סז ג0,9);  ֹותָלֲחַנ | 9 6 ואב;
 cfv6 | x0 32MSS $'b3 || 12. 14 א הו; 0 יָה | 15 * 6 לַעַּב ₪ 14) |
 ל crrp )6507 6% Fagew, GA eig Faw, pro אציו המי; 15,9 ןֹורְּפע-רַה יִרָעְנ | 6 6

 קָמַע הצב = :58) | צ7 * 157 לֵלְנַה | * 1885 'מל (157) | 1816 6
 דתיִּב 615,6) | 19K היָהו; 0 ּויָהְו | < 1 6 59MSS 0696 תואָצות | 20 >65%.



 20 עשוהי 19,17—18,21

 םֶהיִתחְּפָשַמְלִמְיְנְביִנְּב הָטַמְלםיִרְעַה ּוָהְיי ס | םֶתחָּפֶשַמְל
 םיִרָע עַבגַו יִנָפָעֶהְו יִנֹמַעָה רֶפְכּו+ :הָרְפָעְו הָרְּפַהְו םיִּועָקְוי :לֶאתיבו םִָרְמְּו הָבְרעָה תיבו>* :ץיִצק קָמַעְו הָלְנח-תיבּ וחי
 הָפְצַמַהְו :תוְרֶאְבּו הָמְרָהְו ןועְבְּג5 ם ןֶחיִרַצִחְו הָרְׂשֲעםיִּתְׁש

 1 דו+

 יִסּוביַהְו .ףָלֶאַה עצר :הָלֵאָרַתְו לֶאְּפְרִיְו םקְרְויז :הָצֹמַהְו הָריִפְּכִהְו

 תלחנ תאָז ןָהיִרְצַחְו הָרְׂשֲע-יעֶּבְרַא םיִרָע תירק" יתַעְבִּ שור איה
 פ :םֶתֹחְּפְׁשִמַל ןמנְביִנְּב

 םָתֹוחּפְׁשִמַל ןועמשיִגְב הָטמל ןּועְמַשְל יֵנׁשַה לרוגַה אציני 9
 -רַאְּב םָתְלֲחַנּב םָהָל יקי :הָדּוהְי"יִנְּב תֶלִחְנ ְךֹותְּב םֶתְלְחַנ יִהְיְו
 לּוָתְבּו דלוְלָאְוי :םֶצָעְו הָלְבּו לעוש רצחו :הָדָלֹומּו עַבָשְו עַבְׁש

 תֹוָאְְל תיּו* :הָסּוס רצְֲו תֶבָּכְרפה-תיבוי :לֶקצְי :הָמְרֲתְו
 םיִרָע ןׁשְעְו ירָתַעְו ןומר ו ןיע" :ןָהיִרְצַחְו הָרְׂשֲע-יׁשְלְׁש םיִרָע 'ןֶחּורַשְו
 -דַעי הָלֵאָה םיִרָעָה תֹוביִבְס רשא םרצֲחַה"לְכְו :ןָהיִרְצַחְו עָבְרִא

 :םֶתְֹּפְׁשִמְל ןוְמְׁשנְב הָטַמ תלחנ תאז בגג תַמאָר רַאְּב תל
 בר הָדּוהְיהיִנְּב קֶלַח היָהיִּכ ןּועַמְׁש יִנְּב תלחנ הָדּוהְי יִנְּב לבֲחמ
 לֶרּגַה NN :םָתָלֲחנ ָךֹותְּב ןועְמְׁש-יִגְב לֲחְנ םָהַמ
 הָלְָיי :דיִרָשדדע םֶתְלַחְנ לבג יַהיַו םֶתחְּפֶשֶמְל ןלּובְז יִנָבְל יִׁשיִלְׁשַה
 ינּפ- לע רֶׁשֲא לַחַּנַה- לָא ג עֶנפּו תֶשָּבדְּב ענפּו הלעֶרמּ הָמָיַל ו םלּובְנ
 רבת תל לּובָנ-לע שָמָשַה חַרְזִמ הָמְדְק דירְׂשִמ בשווי :םַעְְקְי

 הָתַנ הָחְרְזִמ הָמְדִמ בע עמי :עיִָי הָלָעְו תֶרָבְרַהלֶא אָצו
 לובגה "ותא בסנו+ :הענה "ראתמה ןומר* אציו ןיצק הָּתְע רפח

aN5 2 וד ןבנ : ןוז עד ד : 2 41  : 

 ןהָמַׁשְויֵלְלֲהנְו יתַמְקְוי :לֶא"חַּתְפי יג ויתֹאָצִת ּויָהְו ןֵתנַח 'ןופָצִמ
 יתלחנ תאני :ןָהיֵרְצַחְו הָרְׂשִע-םיִּתְׁש םיִרָע םָחָל תיבּו 'הָלאָדְ
 רָכׁשְׂשלז סם  :ןֵהיֵרְצַחְו הָלֲאָה םיִרְעֶה םָתֹוחְּפְׁשִמַל ןְלּובְזיִנְּב

 22 6F הרבעה | 24 1 prb 6 K ינמעה (6 ;(kai Mover 0 הָנפְעַה | 28 *1
 תעבג | ** 1 6 6 םירעי תיקו | < 1 קזמ 6 6 שְלָש 028 ףלאה"עלצ 69 6
unum nomen; sic 6*5; <6%( | Cp 19,2 6997 phi 15, 26 cf 1Ch 4,28 6BA 
 | 3 cfad 15,29 | 4 cf ad 15,30 | 5/6 *“cf ad 15,318 | ( Neh 11,26עושי =)

 ןיִע  | 7 **1אַרב 2 (1Ch 4,28 A),? 1 hic -yעבשו  praeeunt 14 nom: ? dlל 6
jon} ןומר (cf 6°#. et Neh 11,29( | * cf ad 1542 | 8 *° cf bp3"TY 1Ch 4,33] 

 | דּודָשִמ “ (cf 3 TITWN; et hod Tel Schadud) || 12 1 + 6 6דּודָש  1 frtזס
13 *°1 prb רֵאָתְו הנמר (cf ad 21,35) | r4°dlprocG | ל 56 8 6 multis 
MSS 6; al ןֹופּצִמ || 15 * קזל = הָּתְרַק 21,34, ןורטק de 1,30||* ? 1 6 6 ְללַחַנ 
)21,35( | > 65 pnw}; cf זוג | r2MSS }; cf 6538 | 6 5 60 + .המ 
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 םֶלּובְג יהיו :םֶתּוחְּפָשַמְל רַכׁשֶׂשִי ֵנָבְל יִעיִבְרֶה לֶרֹוּגַה אָצָ
 תיִּבְרֶהְויי :תֶרֲחְנַאו ןואישו םִיָרָפַחַו 9 :םנּושְו תֹולְסְּכַהְו הָלאֲערזי
 לּבְגַה ג עַנָפּו> :ץֶצַּפ תיבּו הדח ןיעו םיִּגַןיִעְ תַמָרְוי* :ץֶבָאְ ןוישקו
 -שש םירע ןהְרִיה סלב תואְצִּת ּויָהְו שָמָש תיִבּ הָמוצַחשו רֹוָבָתְּב

 םיִרְעָה םָתֹחְְּׁשמַל רבשָשי"יִנְב הממ תֶלֲחַנ תאזיי הירצחו הָרׂשֲע
 רֶׁשֲאהיִנְב הַטַמְל יִשיִמְחַה לֶבּגַה אציִנ* סם  :ןֵהיֵרצַחְו
 למלא :ףְׁשכֲאו ןֵטֵבְו יֵלֲחְו תָקְלָח םֶגּובְנ יֵהְיַו :םָתֹוחְְּׁשִמְל
 חַרזִמ בֵׁשְול :תָנְבָל רוחיִשְבּ הָמיַה לָמְרְכְּב עגָפּו לֵאׁשַמ דַעָמַעְ
 קַמַָעַה תיִּב * הָנֹופְצ לֶאחַּתְפ ינבּו ןְלובְזֿפ עֶגּפּו ד תיִּב שָמָשַה

 דע הָנָקְו ןֹוּמַחְו בֶחְרּו ןְרְבַעְוfפ :לאָמְשִמ לולא אְצְיו לֶאיעָנּו
 לּובְּגַה בָשְו רֶצְדרַצְבִמ יריעְדדַעְו הָמָרַה .לּובּגַה בֵׁשְו> :הָּבַר ןויצ
 לקפאו יהַמְעְופ :יהָביִזְכַא ילבחמ להָמיַה ויָתאָצִת יהיו הָסֹח

 רֶׁשֲאיגְב הממ תלֲחנ תאזיי :ןָהיֵרְצְַו םיתְשּו םיִרָשָע םיֲִע בחר
 אָצְי יִלָתְפַנ יִגְבְל<* הס | | :ןָהיֵרְַחְו הָלֶאָה םיִרָעָה םָתְֹּפְׁשַמְל
 ןולאמ יףָלַחַמ םֶנּובְנ יֵהְיו :םָתְֹּפְׁשַמְל ילְּתְפנ יִנְבִל ששה רּגַה
 :ןּדְריַה ּויָֹאצִה יָהְיו םּוקל"רע לֶאָנְביְו בקנה יָמְדאָו 'םיֿננֲעַצְב
 ןלּובוְּב עְַּפּו הָקְקִח םֵׁשִמ אָצְיְו רֹובָּת תָֹנְזַא הָמָי לּבְּנַה בָׁשְוי
 ירָעְנ5 ׁשָמָׁשַה חַרְזִמ ןךריַה הָדּוהיְבּו" םִיִמ יעֶגְּפ רׁשֲאָבּו בגג
 :רוצָחְו הָמָרָהְו הָמְדַאַו* :תָרנַכְו תר תַמחְו ירצ םיָדְצַהי רָעָב
 תי תָנעְדתיבו םְרָח לֵא"לּדנִמ ןואְרִיַו* :רוצָח ןיעו יִעָרָדֲאְו ׁשֶדָקנ
 ִלְּתְפַנייִנְב המ תֶלֲחְנ תאז 9 :ןָהיֵרְצַחְו הָרְׂשְע-עׁשִּת םיָרָע שָמש
 םֶתְחְּפָשַמְלןֶד-יִנָב הָטַמְל5<  ס :ןָהיֵרְצַתְוםיִרְעָה םָתֹהּפְׁשִמְל
 רעו לאְּתְׁשֶאְו הָעְרְצ םֶתָלֲחִנ לֵב יִהְיּיי :יִעיִבְׁשַה לֶרוגה אָצָי

 - (cf 6) | 21 6” Peuuac, 6% 00000; 21,29 NIH! )65 ‘Pepuלארי 18
uae), 1Ch 6,58 תומאְר | 22 K ,ְהָמּוצַתַׁשְו; 058% הָמיִצֲחׁש cf GBA 06 

  (cfְּלִמ לֶאְו 26 PAC ot | ( dittogr(5ת0061200) 0706. 0000000 )= המי

  sic 21,30. 10ןוּדְבע;  cf 6 |28 191155ןראפ ליא) | 27 ומ קזל לּובְגַה ְךלָהו;
6,59 | 29 51 fit 6 6% ןיע | ל 1 :הָמיַה ויָתֹאָצֹת (ס)מָהְו )n ומ 29)| < א 

 בֵלֲחַמּו ) | 5% (init vs 30) 1 prb (cf 6% kai amd /\60ּויָהְו  ; 1 6 Q et 66MSSויהיו

(urbs Phoen a Sennach. memorata); cf ad Jdc 1,31 (#M בֶלְחַא) יו וס (cE 

 13D}; cf 6 ( Akkw; 5%%55 Akkwp, 65 ApxwBביִזְכַאְו | 30 * 166 6י9%ל5 )63
314? Jdc 1,31 קיִפָא | 33 *? crrp || ל 1 prb (Jdc 4,11 K) Days |" 1 prb 

 'וסק6.: 1 ₪ ןֶּרְריַבּו|  crrp; 65* kai 6הדוהיבו | (® A 6sּויָהְוְ| 34 *1 ענפי
35 7? crrp || 38 KO ning (cf 5( vel (al cdd) DIN; Q* Dֵחָר vel (al cdg) DI: 

65655 _apau; 6 Qpau; 9 Horen|| [4ז 71155 "ןיע (cf hod ‘Arn-Schens). 
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 :ןוְרְעְו הָתָגְמִתְו ןוליִאְוצ והָכְתְיְו ןוליאְו ןיכלעשו< שָמָש
 יימּו< :ןומְרדתנְו קָרְבִדיִנְבּו דָהיִופ :תַלעַבּו ןֹותְּבַגְו הָקָתְלֶאְו+
 םֶהַמ ןָדיִנְּבְדלּובְנ "אָציו ופי לומ לּובְגַהְ"יםִע 'ןוקרחו ןוקריה
 בֶרָחיִפל ּהָתא וכי ו הָתא כליו ים םַע מֲחְל ןדייִנְב ולעיר
 תאו :םֶהיֵבֲא ןּב םֶשָּכ ןֶ יםָׁשִלְל וארקיו הב ובָשּיַו ּהָתּוא ושרי
 פ ןהיִרְצִחְו הָלאָה םיִרְעֲה םָתֹחּפְׁשִמַל ןֶדיִנְב הטמ תלחנ
 עָשוהיל הָלחנ לֶאְרָשידיְִב נתי ָהיִתלּובְְל ץראָהתֶאלחְנל לכי 49
 -תֶא לאש רֶׁשֲא ריֶעָה-תֶא ול ּונְתג הָוהְי יֿפ-לעפפ :םֶבֹותְּב נב
 יה הב בֶׁשי ריִעָה-תֶא הָנְבִיַו םִיָרַפֶא רֵהְּב חַרָמתַנָמִּת

 ישארו ןּונְְְּ עָשּוהיַו ןהפה ְךָזְעְלֶא ולח רֶׁשֲא תחנה הלא

 לֶהֲא חַתָפ הָהְי יגל הלב ו לָוְּב ו לאָרְשִיינְב תוטמל תיבה
 פ | ץֶרֶאָקדתֶא קָלַחַמ ּולַכְיַו דעומ

 רמאל לֶאָרְׂשִי יִנְּב"לֶא רָב :רמאל עָשוהי-לֶא הָוהְי רדיו 0
 סגל :השמ- דיּב םָכילא יִּתְרַבְּדרְׁשַא טלְקִמַה יֵרֲע"תֶא םֶכָל ּונִּת

 לָאגמ 'טְלקמל כָל ויה 'תְָיילְבְּב' הָננׁשִּב שֶפג"הּכמ חצור ָּמָש
 רבו ריִעָה רַעְש חַתָּפ דמֲעְו הָלאָה םיִרָעָהְמ ו תָחַא"לֶא סבוי םָּבַה
 םֶהיִלַא הָריִעָה ותא ּופְסֶאְו ויָרְבְּדתֶא איָהַהריִעָה ינקז נְזֲאַּ
 ּורְגְסְאְלו ויָרֲחא םֶַּה לַאג ףדרי יכו5 :םֶמַע בֵׁשו םוקמ ולּונָתנ
 ול אּוָה אנשדאלו ּוהָעְרְתֶא הָּכִה תעדיילְבְב יִּכ די חַצֹרָה-תֶא
 טַפְׁשִמל הָרֲעָה נפל ודָמָע-דע *איהַה ריִעָּבּו בשיו% :םושלש לּומָּתִמ
 ַחָצֹורָה בּושְי ו זא םֶהָה םיִמָיַּב הָיִהְי רשא לונה ןהּכַה תתומ-דע*
 :'םשַמ סנש ריִעָה- לֶא ותיּבדלֶאְו וריִעלֶא אָבּו

 -תֶאְו רפא רֶהְּב ֶכָשתֶאְּו ִלְָפִנ רהב ליב שָרְקְזתֶא וש
 יהָחְרזִמ וחירו ביל רָבַעִמּוי :הָּוהְי רהב ןוִרְבַח איה עבְרא תיק
 רעב תמאָר"תֶאְו ןֶבּואְר הָטַמִמ רשימּב רֶּבדַמּב רֶצָּבתֶא ּוָתָ
 הֶדָעּוְמַה יִרָע ּויָה הָלָאפ :הָשְנְמ הַטַמִמ ןְׁשְבַּב 'ןולג-תֶאְו דג הָטַמִמ
 הָנְנְׁשִּב ׁשֶפנ"הַּכִמלְכ מש סּונל םַכותְּב רָּגַה ֵגַלְו לֵאָרְׂשִי ינְּבו ולכל
 סם | יהָדָעָה יִנָפְל ודְמע-רע םֶלַה לֶאְג דִיְּב תו אָלְ

 42 166 1,35. 1R 4,9 Dיִֵבְלעַׁש| 46 6 םִיַמּו | a1 6 65% | 5 ז5 3 -דע|
 47 * lyn; cf 6| * ]66 18,29 שיל; 1 fit DY) > 1 ft DP] 49 1 ft לֵחַנְל |

 5ol prb 6% (—xapns) DR; cf 166 29 | Cp20,3 aca BA | ל ו
 + ַחֵצֹורָה תּומָי אלו cf Nu( 35,12) | 4--6 = >656* || 6 ל >6941 | 8 = 68

 רול | * 1 6 06369 et Dt 3 ןְלֹוג | ף 63 + טּפשמַל
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 עׁשּוהְי-לֶאְו ןַהּכַה רֶזֶעְלָא-לָא םיִוָלַה תובא ישאְר ושְּנִיִוי 1
 םֶהְיִלַא ורבו :לֶאָרְׂשִי יִנָבְל תוטמָה תוְבַא יִשאָרלָאְו ןּנְּב
 םיִרָע ּונָליתָתְל הָשמדדָיְב הָנצ ּהָוהְ רמאל \ ןענּכ ץֶרָאְּב הלשְּב
 םֶתְלחְִמ םיולל לֶאְרְשיינְב נתי .:ּונִּתְמָהְבִל ןָהיִשְרְנִמּו תָבשל
 אצְיְו* | ם | ןָהיׁשְרְנִמתאו הָלֶאָה םיִרֲעֲה-תֶא הוה פלא

 הממִמ םְִלַהְִמ ןפפה ןרֲהָא יגל יי יִתְהְהה תְַּׁשִמְל לָרגה
 :הָרְׂשע ׁשֶלָׁש םיָרָע לְרוגּב ןְמנְנִב הָּטַמִמּו יֵנעֶמׁשַה הַטַמִמּו הָדּוהְ

 םִיַרְפַא-'הטמ תֶחָּפְׁשִמִמי םיִרְתְּּגַה תֶהָק יֵגְבְלפ | פ
 יִנְבְלְו5* ס :רֶׂשֲע םיִרע לָרּגַּב הָׁשנִמ הממ יִצָחְמּו ןְד הַמַּמַמּו
 יִצֲחַמֹו ִלּתְפַנ הַמַּמַמּו רֶׁשֲא-הממִמּו רכשְׂשי-יהָמִמ תחְּפְׁשִמִמ ןֹוׁשְרְנ
 יִרְרִמ יִּנָבְלל ם :הָרָשָע שֶלֶש םיִרָע לֶרּוגּב ןָשָּבַב הָשנִמ הָּטַמ
 םיּתְׁש םיִרָע ןֶלּובָז הָטַמִמּו דֶנהַטַמִמּו ןֶבּואְר הטַמִמ םֶתחְּפְשַמְ
 -תֶאְו הָלֲאָה םיִרָעָה"תֶא םיולל לֶאְרְשייִנְב ּונתַוי ס ::הָרְׂשֲע

 הממ ּונְתְִפ ם לרוב הָשמדִיְּב הָוהְי הוצ רֶׁשֲאכ ןהיִשְרְנִמ
 אָרְקיְדרָשאה הָלֲאָה םיִרָעָה תַא ןֹועָמְׁש יִנָּב הַטמִמּו הָדּוהְי ןנְּב
 יִּכ יִוָל יִנָּבִמ יִתְקְקַה תוחְּפֶשממ ןרהא ינבל ל יהיו :יםָשּב ןָהְתֶא
 יבא עַּבְרַא תִיְרְקתֶא םַהָל ּונְּתיַויי :הנשיאר לֶרוּגַה הָיָה םֶהָל
 -תֶאְו> ּ:ָהיִתְביִבְס ָתָׁשְרְגִמ-תֶאְו הָדּוהְי רֶהְּב ןוְרְבֶח איה 'קוְנַעָה
 ס וִתּזְחַאְּב הָּגֶפְיןֶּב בלכְל ּוְָתָב ָהיֶרְצֲח-תֶאְו ריִעָה הנׂש
 -תֶאְו ןֹורְבָח-תֶ חצה טלקמ י ריעדתֶא ֹונְתְנ ןאפה ןְרֲהֲא ויני
 -תֶאְו ָהָשְרֶנִמדתֶאְו רּתְיתֶאְו+ :ָהיֵׁשְרְגְמ"תֶאְו הָנְבְלתֶאְו ָהיָשְרִגִמ
 -תֶאְו רֶבְּדתֶאְו ָהָשְרֶגִמדתַאְ ןלחדתֶאְוי5 :היִׁשְרנמ-תֶאְו עומְּתְׁשֲא
 -יתֶא הֶׁשְרְנְמ"תֶאְ ּהָטְידתֶאְו ָהֵׁשְרְגַמדתֶאְו *ןיעדתֶאְוי :ָתַׁשְרְנִמ
 :הָלֲאָה םיִטְבְׁשַה יִנָש תאמ עׁשּת םיִרָע הָׁשְרְגִמ-תֶאְו ׁשֶמַׁש-תיֵּב

 "תֶאְו עַבָג-תֶא הַָרְנמתֶאְ ןוְבַנ-תֶא ןיִמְנְנִב הָטמִמּ ס
 םיָרָע ֵָׁשְרְגמ"תֶאְו ןומְלע-תֶאְו הֶשְרְגִמדתֶאְו תֹותָנע-תֶאיי :ָהָשְרְנַמ
 םיִרְע הָרְׂשְע-ׁשְלַׁש םיִנֲהְּכַה ןְרַהַאדיִגְב יִרֲע"לָּכַפ :עֶּבְרַא
 יִנָּבִמ םיִרְתּונַה םיולה תֶהְקיִנְּב תֹוֲחפְׁשִמְלו> ם | :ןֶהיֵׁשְרְַּ
 טלקמ ריִעדתֶא םָהָל נתי :םִיָרְפֲא הָטַמִמ םֶלְריִג יִרָע יהְיו תֶהְק
 ,Cp ar 5. 6 ** 62480 הַמַממ; ?1 הַמַפַמ םֶתחּפַשַמְל (7) | 9 == ? סדק |

et 1513 ply | 16 *16 14,15 | ל 1 6 6 D; cfad16 0 הֶנשאר || זז  ro 
 ,Jy (cf 65 Aga 6306550 \00ע et 15,42. 19,7. ICh 6,44( | ל 1 6 0765 5

(1Ch 6,45); cf hod 4.6 67/9501 09 תַמְלְע  prbתֶאְו | 18 1 - 
21% 
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 :ָהׁשְרְגִמיתאְו רֶזָּנתֶאְו םיִרְפֶא רֵהְּב ָהָשְרֶנִמתֶאְו םֶבָשתֶא חַצֹרָה
 םיִרָע ָהָשְרְנִמד תֶאְו ןורח תיִּבדתֶאְו ָהשְרְנִמ"תֶאְו םיִצָבְק תֶּאְו
 ןותְּבִּג- תֶא ָהָשְרְגִמ-תֶאְו אָקְתְלֶא-תֶא ןֶדדהַטִמְמּו> ס יעָבְא
 הָשְרְנִמתֶאְו ןומרדתנהתֶא ָהָשְרְגִמתֶּמְו ןולָיא-תֶא*י :ָהָשְרְגִמתֶאְ
 הֶשְרְגִמתֶאְו ְךְנעַּת"תֶא הָשַנְמ הטמ תיִצְחְמִמּו5 ם :עֵּבְרַא םיִרָע
 רֶׂשֲע םיִרָטְדלְּכ5  םִיָּתְׁש םיִרָע ָהָשְרְנִמתֶאְו ומר תג"תֶאְ
 ינָבְלְִּי סם  :םיִרְתְּגַה תֵהְ"ינְּב תוחָּפְשִמְל ןָהיִׁשרְנִמּו
 תֵצרָה טְלְקִמ ריִעדתֶא הָׁשֹנְמ הָטַמ יצחמ םִיוְלִה תַחְּפֶשִּמִמ ןושרג
 םיִרָע ָהָׁשְרְגִמ"תֶאְו יהָבְּתְשִעְּב"תֶאְו ָהֶׁשָרְגִמ-תֶאְו ןֶָשְּבַּב "ןולגתֶא
 תֶרְבָּ"תֶא ָהֵׁשְרְגִמ-תֶאְו ןויָשְקתֶא רָכשֶׂשִי הָטַמַמ5ּ סם :םִָּתְׁש
 ָהֵׁשְרְגִמ-תֶאְו םינִג ןיע-תֶא ָהֵׁשְרְגִמ"תֶאְו תּומְרי-תֶא*פ :ָהָׁשְרגִמ"תֶאְ
 -תֶא ָהָשְרְנִמתֶאְו לֵאְׁשִמ"תֶא רֵׁשֲא הָעַמִּוי ם :עֵּבְרַא םיִרָע
 -תֶאְו בָתְרתֶאְו ָהֶשְרְגִמדתֶאְו תֶקָלָח-תֶאי :ָהָׁשְרְנִמ"תֶאָו ןידְבע
 חָרָה טְלְקַמּוריִעתֶא יִלָתְפַנ הָּפַמַמּו* פ :עֵּבְרַא םיִרָע ָתׁשְרְנִמ
 "תֶאְו ָהֵׁשְרְגִמ-תֶאְו יראה תֶּמַתי-תֶאְו ָהָׁשָרְנִמ"תֶאְו ליִלָנִּב ׁשֶדָקיִתֶא
 םָתְֹּפְׁשִמל יֵנְׁשְרגַהיִרְע-לְכג = .ישֶלֶש םיִרָע ָהֵׁשְרְנִמ"תֶאְו 'ןַתְרק
 םִיוְלַה לרֶרְמיִגְּב תָחְּפְשַמְלּו ס :ןָהיׁשְרְגמּו ריִע הָרְְׂעשֶלׁש
 הָּתְרקתֶא ָהֵׁשְרְגִמיתֶאְו םַעְנַקיתֶא ןּבְו הטמ תאמ םיִרְתוְגַה
 :TT ָָׁשְרְגמ"תֶאְו לַלַהְגתֶא ָהָׁשְרגִמ"תֶאְו הָנְמְּדתֶאפ ָהָשְרְנְמתֶאְ

 הָצָהְידתֶאְו ָהֵׁשָרְנִמתֶאְו ירָצַב"תֶא ףןֵבּואְר הָטַמְמּ<י ם :עֵּבְרַא םיִרָע
 םיִרע ָהֵׁשְרְגִמתָאְו תעֶפיִמ"תֶאְו ָהָשָרְנְמדתֶאְו תומדק"תֶאפל :ָהַׁשָרְגִמתֶאְו
 דַעְלִּגַב תֶמְרתֶא ַצֹרָה טֶלְקִמ ריעדתֶא דָנ"הַטַמִמוצפ ם :עּרַא
 ָהָׁשְרְגִמ-תֶאְו ןוּבְׁשְח-תֶאפ ָהָׁשְרְנִמ"תֶאְו םִיַנֲחִמ"תֶאְו ָהׁשְרְנִמ"תֶאְו
 גבל םיִרָעָהְּכפ ס ::עַּבְרַא םיָרָעלָּכ ָהָשְרְנִמתֶאְו רֶזֶעִיתֶא
 םיִרְע םֶלָרְֹג יהְיו םִיְלַה תֹוחְּפְׁשִמִמ םיִרְתֹוְּגַה םֶתְֹּפְׁשַמִל יִרְרִמ

22 1Ch 6,53-Dyhp: || 25 °° e 24 errore repetitum; 65 00 1 ִםעֶלְב 
(17,11); cf 1 Ch 6,55 (6MS5 jBaigcav = ;ןאָשְדתיִּב cf 17,11) | 27°1cQ 

 ראד; 19,35 תַמח <  (sic S hic) | 32 ** 65תורָּתשע  (20,8) | * 1Ch 6,56ןלזג
1Ch 6,61 ןומח (sine (ראד | * 65 Oeuuwv; 1Ch 661 DיDקרי | 34? = תֶטק 
19,15 | 35 1 JB (19,13) vel JIB 1Ch 6,62; G3MSS ‘Peuuav #8 Remon || 

36/37 hos vs om 41; habent plurimi codd edd antig 6V; cf 1Ch 6,63.64 | 
36 **1c 6 :ַחַצֹרָה טְלְקְמ ריעדתֶא ןֵבּואְר הָּטַּמִמ ֹוחיִרי ןֵּרְריְל רָבַעַמּו 6 2 
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 דיגּב תֶגָחִא ךֹוְּ םיולה יִרָע לכי :הָרְשָע םיִּתש
 הָלֶאְה םיִרָעָה ּהָניִיִהָּתְי :ןהיִשְרְגמּ הָנֹמְׁשּו םיִעָּבְרַא םיִרָע לַארׂשי
 ס י:הָלֲאָה םיִרָעַהְדלָכַל ןֵּ ְהיִתֹביִבְס היִׁשְרנִמּו ריִע ריִע

 םָתֹובֲאְל תֶתְל עֵּבְשנ רש ץֶרָאָה לֶכיתא לֵאָרְׂשִיל הָוהְ ןֵתיוי
 עֵּבְׁשְנרׁשֲא לֶכְּכ ביִבָּסִמ םֶהָל הָוהְי חנין + :ּהב ּובְׁשו ָהּוׁשְריַו
 ןַתָנ םֶתיִביאלְּכ תֶא םֶתיִביַאלָּכִמ ל םֶהיֵנפַּב שיֶא דמָע-אלְ םָתּובֲאל
 הָוהְי רֵּבּדרְׁשִא בוטה רַבְּרַה לכִמ רֶבָּ לפני :םֶדָיְּב הָוהְי
 os = לַָה לארשו תיּבדלֶא

 רָמאיַי :השנִמ הטמ יִצֲחַלְו יִדְנַלְו יִנָבּואְרְל עֶׁשוהְ יאָרְקְיזָאו 2
 הָוהְי דָבֲע השמ םָּכְתֶא הָוְצ רֵׁשֲא-לכ תֶא םֶתְרַמַׁש םָּתַא םָהיִלַא
 םָכיֵחַאדתֶא םָּתְבנעדאל :םֶכְתֶא יִתיִנצרְׁשַא לָכְל ילוקב ועְמְׁשַ
 הָוהְי תַוְצִמ תֶרַמְשַמתֶא יםָּתְרמְשּ הָזַה םויַה דע םיֵּבַרי םיִמָי הז
 םהל רָבִּד רשאּכ םכיחאל םֶכיַהְלֶא הָוהְי ַחיִנַה הָּתַעְוּ :םֶכיֵהְלֲא
 ל ןַתְנורָשַא םֶכְתּוֲחַא ץרֶאלֶא ם םַכיִלַהֶאל םֶכל וכל ונּפ הָּתַעְו
 הֶוְצַמַה-תֶא תושעל דאמ ּורָמַׁש ו קר :ןֶּדְריה רֶבעְּב הוהְי דָבֲע הָׁשֹמ
 הֹוהְי-תֶא הָבֵהֲאְל ּהָוהְידדְבַע השמ םֶכְתֶא הֶּגצ רֶׁשֲא הְרֹוּתַהתֶאְו
 -לָכְב ולבְעלּ ּוב"הָקְבְְלּו ויָתֹוצִמ רָמָשלְ ויכְרּדלְכְּב תֶכלְלְו םָפיֵהְלֲא
 :םֶהיֵלֲהֲא-לָא כָל םתְלָשיו עָשוהי םכֵרְביו 'םָכְׁשְפנלָכְבּו םֶבָבְבל

 ןַתְנ ויְצָחלו ןְשְּבּב שמ ןתְ הֶׁשנְמַה טבָש ו יצחלוז
 -לֶא עָשּוהְי םֶחְלֶש יִּכ םנו הָּמָי ןדריה רבע םָהיִחֶאםַע עשה
 -לֶא יבוש םיֵּבַר םיִסָכְנְּב רמאל םהילֲא רמי :םֶכֵרְבְו םַהיִלְא
 תֹומְלְְׂבּו לְזְרבְבּו תָשָחְנְבּו בֶהְזבּו ףֶסַכַּב דאָמ"בַר הָנְקַמְבּ טָכיִלַהֶ
 ובְׁשי :םָכיֵחֲא-םע םֶכיֵבְיִא-ללְׁש ּוָקְלַח דֶאַמ הֵּבְרַה
 לַארׂשִ יִנְּב תֶאַמ הָשַנְמַה טְבְׁשויצֲחו דָג-יִגְבּו ןֵבּואְריִנְּב כלי
 םֶתְזְחַא ץֶרָא-לָא רעֶלָגַה ץֶרָאלַא תֶכֵלל ןעֶנְּכ ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא הָלָשמ
 ורה תָליִלְּגלֶא ואבוי :השמדדיּב הָוהְי י"ל ּהָבְּוזחאְנ רֶׁשֲא
 הָשנְמִה טֶבָש יִצֲחַו דָנִ-יִנְבּו ןְבּואָריִנְב ּונְבַו ןעֶנָּכ ץֶרָאְּב רֶׁשֲא
 לֵאָרְׂשִיייגְב ּועְמְׁשויי :הָאְרמְל לודְּג חֵּבְזמ ןוריה"לע הֵּבְוִמ םש
 חָּבְזִמַהְ"תֶא הָׁשֹנְמַה טָבָש יִצֲחַר דנ-יִנְבּו ןבּוארדיגב ּנְבדהְּנַה רמאל

 42/43 cf ad 24,30° | Cp 22, 1 * 36155 טֶבָש | ל multi MSS הָשָנִמַה
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 ּעֶמְׁשִיוי יי :לֵאָרְִׂי ינְּב רָבַעְדלֶא ןִרְרַיַה תוליִלְג"לֶא ןענָּכ ץֶרֶא לּומדלא
 םָהיֵלע תולעל הש לַארְׂשִיײיִגְּב תרע"לְּכ .ּולַהְקיו לֶאָרְׂשִי ינְּב
 ְג"יְִּב-לָאְ ןְבּואְר-יִנְּב-לָא לַארְׂשִידיִנְב וחלש סמ - :אָבְצל

 :ןהכה רֶזָעְלֶאְרִּ סָחְניִפתֶא דַעלּגַה ץֶרֲאלֶא הֵׁשנְמ"טַבׁש יעַח"לָאו
 תוטמ לֶכָל בָא תבל דָחֶא איִשָנ דָחֶא איִׂשָנ ּומָע םיִאׂשְנ הָרָשעְויי
 -לֶא ואביו 5 :לֵאָרְׂשִי יִפְלַאְל הָמָה םֶתובַאדתיַּב שאְר שיִאְו לֶאָרְׂשִי
 ּורְּבדיו רעֶלְגַה ץֶרַא-לָא הֵׁשנְמ"טְבְׁש יצֲח-לאְו דגינְב-לֶאְ ןְבּואְרוִנְּ
 רֶׁשא הֶּוַה לַעַּמַההָמ היה תָרעולָּכ ורמֲא הָּכ :רמאל םָּתֲא
 םָכָל םֶכְתֹוְנְבּב הָוהְי יִרֲחֲאַמ םויַה בּושְל לַארְׂשִ יהלאב םָּתְלעַמ

 -אל רֵׁשֲא רׂשָפ ןועְתֶא ּונל"מעֶמַה יז :הָוהיּב םוײה םֶכְְרְמִ חב
 םָּתַאְוי :הָוהְי תדַעּב ףֶגַגַה ית הָנַה םיַה דע ּונמִמ ּונְרַהַטַה
 רֶתָמּו הָוהיִּב םויַה ּודְרַמִּת םָּתַא הָיָהְו הָוהְי יִרֲחַאַמ םּויַה ּובָשִּת
 ורבע םָכְתֹּוְתַא ץֶרֶא הֶאַמְטְדםִא ךאְויפ צה לֵאָרְׂשִי תָדע"לְּלַא
 ּוזחְאַהְ הָוהְי ןְֵּׁשִמ םֶׁשְוכְׁ רשא הָוהְי תּוֲחַא ץֶרָא-לא םָכָל
 חב םֶכָל םֶכְתְנְבּב ּודרמָּתְ לא כ ּונְתואְו דלתא הָוהיִבּ ונְכותְּ

 :ונועב וג אל דַמֶא שיא אה תק הָיַה .לארשי | תדע לילו
 ורְּבַריַו השנמה טבַש יִצֲחַו דָניִנְבּו ןביאְרינְּבּנעו>י

 אּוה הָוהְיוםיַהלֲאולֲא הוהְי םיהְלָאו לאי :לֵאָרְִׂי יִפְלַא ישאְרתֶא
 נעשות הְוהיּב לֲעַמְּב-םַאְו דָרָמְּבִדמִא עֶדָי אּוְה .לָארְשיו עב
 תולעַהְל"מָאְ יהָוהְי יִרָחֶאַמ בּושל חַּבְזִמ ול תֹונבְלי 23 :הָּנַה םוּיַה
 :שָקְבִי אּוה הוה םימְלְׁש יֵחְבְז ליל תֹושֲעְל"םַאְו הָּחְנִמּו הלוע ויל
 םֶכיִנְב ובמאי רַחְמ רמאל תאְזזתֶא ויש רֶבָּמ הָנֲאְּדִמ אלא

 הָוהיּב קלח כלא ןּרְיהתֶא דנינו בואדי םַפיִגיִבּ ניב
 -הֶׂשֲעַנ רַמאֹננ5 :הָוהְי-תֶא אָרְי יִתְלְב ּוניִנְּב-תֶא םֶכיִנְב ּותיִּבָשַהְו
 = אוה דע יכל :חַבְול אָלְו הָלעְל אל ' ַתֵּבְזמַה-תֶא תֹונְבָל ול אנ
 ויָנָּפְל הָוהְי תנבעתַא רבעל = וניִרְחֶא ניתורל ןיִבּו םָכיֵניִבּו ּוניִניִּב
 -ןיִא וניל : רָחָמ םֶכיִנְב ורמאידאלְו ניִמלְׁשַבּו ּוניחְבְזְבּו ניִתֹולְעְּב
 רַחְמ ניִתֹרּד-לָאְ נילָא ּוְרָמאַידיִּכ היָהְו רמו :הוהיִּב קְלֲח םֶכל

20MSSלֶאְו | 21 " S680 | 16 <65939 | 20 Orזז 6 לּובָג | 12 =  
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 ּהָלּועְל אָל ּוניֵתֹובֲא ּוְׂשֲע"רְׁשַא הוהְי חַּבְזִמ תיִנְבַּתתֶא ּוֵאְר ּונְרֿמֲאְו
 דְרָמְל ּוּנּמִמ ּונְל ְליִלֲחפ :םָכיֵניֵבּו ּוניִניִּב אוה דַעְדיִּ בול אלו
 הָחְנִמַל הלעל חּבְזִמ תּוָנְבִל הוה יִרֲחֲאַמ םּויַה ביִׁשָלְו הוהיּב
 ם :ונָּבְׁשִמ יִנָפל רֶׁשֲא ּוניִמלֶא הָוהְי חַּבְזִמ דַבָלִמ חבל
 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִ יפלַא יֵׁשאָרי הָּרֲעָה יֵאיִׂשְנּו ןהכַה סַחְניִּפ עושר

 ביי הנ יגְבּו דָניִנְבּו ואדי רד רש םיְִבְדֹתֶא וא
 "לֶאְו ןֵבּואְריַנְּבילָא ןֵהֹּכַה ירנְעְלָאָּב סָחְניִפ רַמאיוי :םָהיִניִעְּב
 -אל רשא היהְי ּונֵכֹותְביְכ ונעו םויה הָשַנִמ יִנָּבלֶאְ דג-יִנְּב
 :הָוהְי דימ לֶאְרְשי יֵנְּב-תָא םָתְלַצה וא הָּזַה לַעְמַה הָוהיּב םּתְלעמ
 תֶאַמּו ןֶבּואְריִנְּב תַאמ םיִאיָשָּגַהְו ןהפה עלא ןֶּי סָחְנִיִּפ בש
 םָתֹוא ּובשיו לֵאָרְשִי יֵנְּב"לא ןעֶנּ ץֶרָאלָא דַעְלְּגַה ץֶרָאמ דנ"יִנְּב
 לארְׂשִ יִנְּב .םיִהְלֶא וכרביו לֵאָרְׂשִי יֵנְּב יִניֲעְּ רַבְּרַה בטייו 33 :רבּד

 ןְבּואְרייּב רשא ץֶרָצְה"תֶא תַחשל אָבְצַל םֶהיִלַע תל רְמָא אל
 דע יִּכ ַבְזִמל דָניִנְבּ ןְבּואְריִנְּב ומרק ּהָּב םיִבָשְ דָגיִנְבּ
 ס | םיֶהְלֶאָה הָנהְי יִּכ ּוניַתֹניַּב אוה

 -לָּכִמ לֶאְרָשיְל הָוהְי חיִּנָהְדִרֶשַא יֵרֲחַא םיּבר םיִמָיִמ יִהְוו 3
 לארׂשוהלכל ג עָשּוהְי ארקיו> :םיִמָּיַּב אב ןקַז עשה ביִבָּסִמ םֶהיֵבְיֲא
 יִתַאָּב יִּתְנִקְז יִנַא םהלֵא רמי וירטשלו ויֵמָפְׁשלּו יֵׁשאָרְלּו וינקזל

 ונהל ֶביהְלֶא הוהְי הָשָע רׁשֲאלְּכ תא םָתיֵאְר םָתְַו :םיִמָּ
 יִתָלַה אָ :םָכָלםְֶָּגַה אה םֶכיְֵלֲא הוה יב םָכינְִמ הלֲָה
 -לֶכָו ןְֿריה"ןַמ* םֶביֵטְבְׁשִל הָלְחְנְּב הָלֶאַה םיָרָאְׁשִּנַה םִיּגַה"תֶא םֶכָל
 םֶכיִהְלֶא ההיפ ׁשֲמַׁשַה אֹובמ לודְּנַה 'םִיַהְו יִּתַרְכַה רֶׁשֲא םִיּּנַה
 םֵצְרַאזתֶא םּתְׁשְרו םֶכיִנְפְלִמ םָתא שירוהו םֶכיִנָּפִמ םפָּדְהִי אּוָה
 תֶא תושעלו רמְשל דאָמ םָּתְקַוחְו :םכל םֶכיֵהְלֲא הָוהְי רּבּד רָשַאּכ
 :לואמֶשּ ןימְנ ּונָמַמ"רּו יִּתְלְבְל השמ תַרֹוּת רפַסִּ בּותָכַה"לכ
 םֵהיֵהְֲא םֵׁשְבּו יםֶכּתֶא הָלֲאָה םיִרֲאׁשנַה הָלֶאָה םִיּגַּב .אובדיתְלָבְל
 יב :םהָל וֲחַּתְׁשִת אלו םּודְבעַת אלו ּויִּבָשַת א אָלְו ןריכְזַתדאָל

 שמי :הֶזַה םיה רע םֶתיִשע רש וקְּבְִת םֶכיִהְלֶא הָוהיִביבֲ
 םֶכיִנְפְּב שיִא דמע"אל םָּתַאְו םיִמּוצעַו םיִלדג םֶֹ םֶכיֵנְּפִמ הוהְי

30° <60%% | gr. 32 = <65* (cf30) | 34 1 ;דע ַתַּבומַל cf 5 | Cp23, 4 
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 328 עשוהי 24,7—23,10

 אה םָכיֵהְלֶא הָוהְי יִּכ ףֶכֲאיףְָרִי םָּכִמ דָחָא-שיִאיפ :הָּנַה םויה דַע
 הָבֲהָאְל םֶכיֵתְׂשְפנְל דֵאְמ םּתְרמְׁשִנְויי כָל רד רשאכ םָכָל םָחְלִַּה
 הֶּלֵאָה םיוגַה רָתיְּב םָּתְקבְדּו ּובּוׁשְּת בושדםַאייֶּכיי :םֶביַהְלֲא הָוהְי-תֶא
 :םֶבָּב םהְו םֶהְּב םֶתאְבּו םֵהָּב םֶּתְנִּתַחְתֶהְו םֶכִּתִא הָלֶאָה םיִרֲאׁשּנַה
 הָלֲאָה םִיֹוַּה-תֶא שירוהל םָכיֵהְלֲא הָוהְי ףיסוי אל יִכ ּועְרִּת עו
 םיִניִעְּב םיִנָנְצְלְו םֶכיְִּצְּב טטשלו שקומלו חַפְל םֶכְל ּויָהְו םֶכינְפלִ
 :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי םַכָלְןֵתָנ שא תאּוה ּהָבּוּטַה הָמְדאַה לעמ םֶכְדְבַאְדַע
 םבְבַבְל לָבְּב םֶּתְעַדְ ץֶרָאָהלָּכ רד םויַה ךלוה יֵבֹנֲא הָּגַהְו
 רֶׁשֲא םיִבוטַה םיִרָבּדַה ולָּכִמ דָחֶא רֶבָּב לַפְנאְל יִּ םכְׁשִפנלכְבּו
 :דָחֶא רֶבָּד ּונָמִמ לפְנ-אל םַכָל ואב לכה םָכילֲע םֶכיֵהְלֲא הָוהְי רֵּבְד
 םֶכיֵהְלֲא הָוהְי רֵּבּד רֶשֲא בוטה רֵבְַּהלְכ םָכיֵלע אֵּב"רְׁשַאכ היה
 יםָכְתֹוָא דיִמְׁשַה-דע עֶרָה רֵבְַּהלְּכ תֶא םבילע הוהְי איִבַי ןּכ םכילע
 םֶכְרְבְעֿבפ ;םֶכיִהְלֶא הָוהְיי םָכָל ןֵתְנ רׁשֲא תאוה ָּבֹוּטַה הַמָדֲאָה לע
 םיִהְלֲא ז םָּתְדבעו םָּתַכלהְ םֶכְתֶא הָוְצ רֶׁשֲא יהל הָוהְי תיִרָּבתֶא
 הָרָהְמ םֶּתְדַבַאְו םָכְּב הָוהְיףַא הָרָחְי םֵהָל םֵתֹוֲחְתְׁשִהְו םירחא
 ס :'םֶכָל ןַתָנ רֶׁשֲא הָבּוטַה ץֶרָאָה לעַמ

 יקל א ארקיַו הָמֵבְׁש לֵאָרְׂשִי יֵטְבׁש-לּכ-תֶא ַעָשוהְי ףֶסָאוי 4
 רַמַאְיו :םיהלֶאה נפל ּובְציְתי ויִרְטָשְלּ ויִטְפְׂשְלּו ויִשאְרְלּו לֵאָרְׂשִ
 ּובשָי רֶהָּנַה רֶבעְּ טֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הי רָמָאהְּב םעָהלָּלֶא עׁשּוהְי
 :םיִרֲחַא םיִהֹלֲאּ ודבעיורוחנ יבאו םֶהְרְבִא יבא חרת לע םֶכיֵתֹוְבַא

 ותא לאו רֶהָּנַה רָבעַמ םֶהְרְבַאדתֶא םֶביִבֲאזתֶא חָּקאֹג ספ

 קחי תאי :קֶתְצִיתֶא ולָתאְ ועְרז"תֶא בלאו ןענּכ ץֶרָאזלֶכְּ
 בקעיו ותוא תַׁשְרְל ריִעָש רה"תֶא ושַעְל ןַּתָאְו וׂשֲע-תֶאְו בקעידתַא
 םיִרצְמתֶא ףּנָאְו ןרהאדתאְו השמ-תֶא חלָשֶאְו 5 :יםִיָרְצִמ ּוָדְרַי ויִנָבּו
 יםֶכיִתוְבַאדתֶא איָצואְו< :םָכְתֶא יתאצוה רַחַאְו וּברַקְּב יִתיִשֶע רשאּכ
 בָכְרִּב יםָכיִתובַא יִרְחֶא םִיַרְצִמ ּופּדְרִי הָמִיַה ּואְבְּתַו םִירְצִמִמ

 ןיכו םכיניּב לֿפאמ םָׁשֹו הָוהְיילֶא ּוקעצוז :ףוסדמו םיִשְפְבּ
 -רָשַא תֶא םֶכיֵגיֵע הָניִאְרִּתו ּוהָפַכִיַו םִיַהתֶא ויָלְע אבו םיִרְצַמַה

 12 dl 6 $ | 13 1? םָמֹוׁשְלּו | 14 1 קז אָּב (21,45) | 15 * 1 םֶכְתֶא | >3 |
 16 = >65* | ספ 24, 3  בֶרָאְו; 0 הָּבְרֲאְו | 4 6 + בֶרָו לּודָנ םעל םָׁש ויהיו
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 ץֶרָאְדלֶא םֶכְתֶא האָבָאְוי :םיִּבַר םיִמָי רָּבְדַּמַב ּובָשַתַו םִיָרְצִמְּב יִתיִשָע
 ּושריתו םֶכְדָיְּבםֶתוא ןַתֶאְו םֶכְּתִא ומחליו ןדְריה רֶבַעְּב בָשויַה ירֹמֲאָ
 בָאומ ָּךַלַמ רּוּפְצְְּב קָלֶּב םָקופ :םֶכיִנְּפִמ םֶדיִמְׁשֲאְו םַנְרַאתֶא
 אלו :םֶכְתֶא לֵלְקְל רוָעְּבְְְּב םֶעְלְבְל אָרְקיו חלי לֶארָשיּב םֶחָליו
 ורְבעַּתַו יי :ְדיִמ םֶכְתֶא ליִצַאָו םֶכְתֶאְּךורְּבּךֶרבינ םעלָבְל משל יִתיִבָא
 יִזְרַפַהְו יִרֹמֲאָהי וחייל םֶכְב ּוָמֲחְי חיִלָא ּאָכת ןּרְריהדתֶא
 חַלָשָאְוי :םֶכְדְיּבְתּוא ןּתֶאְנ יִסּובְיַהְויִוְחַה ישָּנְרִגַהְו יִּפַחַהְו יִנעְְּכהְ

 יראה יכל יִנָש םָכיֵנְפִמ םֶתוא שָרְְתַו הָעְרצַה-תֶא כי
 הָב ּתְעְגְייאְל רֶׁשֲא וְרֲא םֶכָל ןּתֶאָני ְּתְׁשִקְב אלו ָּךְְּרַחְב אָל
 םָּתְעַטְנ"אְל רֶׁשֲא םיִתיִזְוםיִמְרּכ םָהְּב וָבָשִתַו םָתינָבדאל רֶׁשֲא םיִרָעו
 תֶמֲאָבּו םיִמְתְּב ותא ָּדְבַעְו הָוהְיְדתֶא ּואְרִי הָתַעְויּי :םיִלְכָא םָתַא
 םיִרְצְמְבּו רֶהָנַה רָבַעְּב סֶכיִתוְבִא ּודְבֲע רׁשֲא םיִהְלֶא-תֶא ּוריִסֶהְ
 םֶכָל ורחב הְוהְי-תֶא דָבְעְל םֶכיִניִעְּב עב םאְו5 :הָוהְידתֶא ּודְבַעו
 שא םָכיֵתּובֲא ּוָדְבְעְדִרַשַא םילֲא-תֶא םָא רבע יִמתֶא םיַה

 רמו םַעָה es : | :הָוהְיתֶא .רבענ יִתיֵבּו יכנָאו
 וניהְלֶא הָוהְי יב יז :םיִרֲחַא םיִהלֶא דבעל הָוהְיתֶא בזעמ ףנָל הליִלֲח
 רֶׁשֲאְו םיִדָבע תיֵבְמי םִיַרְצִמ ץֶרֶאַמ 'ּוניִתובַא-תֶאְו" ונתא הלעמה א אוה
 -רֶׁשַא רנה" לָכְּב נְרְמׁשִו יֵהָלֲאָה תלודגה תֶתאה-תֶא וניניעל הֶׂשֲע
 -תֶא הָוהְי שְרינ8 :םָּבְרְקְּב ּונְרָבֲע רֶׁשֲא םיִמעָה לכְבּו הב ּונְכְלָה
 -תֶא דָבענ ּונֲחַּנַא-םּנ ּוניִנָּפִמ ץֶרָאָה בשי יִרָמָאָהיתֶאְ םימעֶה לכי
 ּולָכּות "אל םעָה-לֲא עשוהי רֶמאינפ ם :ּוניֵהלֲא אּוהדיִּכ הוה
 אשידאל אּוה אֹונק-לָא אּוה םישדק םיִהלֲאיּכ הָוהְיתֶא רָבעל

 רֶכֵג יֵהלֲא םָּתְרבעְו הָוהְי-תֶא ּובְזַעִת יִּכ>י :םֶכיִתואְטִחְלּו םֶכְעָשַפְל
 רמאיו=ז ם :םֶכָל ביִטיַהְדרֶשַּא יִרָחֶא םָכְתֶא הָלַכְו םֶכָל עְרהְו בָׁשְו
 םעָהדלֶא עָשוהי רָמאיִנ> :דָבַע הָוהְיתֶא יִּכ אל עשוהידלא םַעָה
 רמי ותוא - הָוהידתֶא ל םָּתְרַחַּב םֶּתַאדיִּכ םֶכָּ םֶּתַא םיִדָע
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 ַׁשֹוהְי תּרְכויצ :עֶמְׁשִנ ֹולֹוקְבּו דבענ ּוניַהלֲא הָנהְי
 ׁשֹוהְי בָּתְכַו*5 :םֶכְשַּב טּפְׁשִמּו קח ול םֶׁשיו אּוהה םִיַּב םעֶל תיִרְּב
 מיקי הלר ןְבָא חקיו םיִהְלֶא תרות רֶפָסְּב הלאה םיִרְבְּדַה-תֶא
 ₪ ַעֶׁשֹוהְי רמז ס :הָוהְ שְָקמְּ רֶׁשֲא הלאה תַחַּת םש
 -לָּכ תא הַעְמַׁש איָהְיִּכ הָדָעְל ּונָּב"הְיָהְּת תאזַה ןְבֲאָה הֵגִה םֶעָהלָ
 ןושחכתךפ הנעל םֶכְב הָתְיָהְו ונָמע רֵּבַּד רֶׁשֲא הְוהְי יֵרְמֲא
 ם :ותְלֲחנְל ׁשיִא םַעָהתֶא ַעָשוהְי חלו :םֶכיֵהְלאַּב
 הָאַמְוִּב הָוהְי דָבֲע ןּונְּב עׁשוהי תמו הָלאָה םיִרָבּדַה ירחֶא יהי

 רש "חרַפתַנֶמתּב ותָלחנ לבב ותוא וְכִי :םיִנָש רֶׁשֲעְו
 ימי לַּכ הֹוהְי-תֶא לֵאָרְׂשִי דַבעיוי :'שַעָּג-רַהְל ןֹופַצַמ םִיָרְּפֲא"רַהְּב
 רֶׁשֲאְו עׁשּוהְי יֵרֲחֲא םיִמָי ּוכיִרָאָה רֶׁשֲא םיִנקְּזַה ימיו לֵכְו עשוהי
 -תֶאְוי | לארי הֶׂשֲע רֶׁשֲא הוהְי הׂשעמ- לָּ תא ועדי

 ַע

" 

 המי האמ םָכָשיִבא 0 תֶאמ בעי הָנְק רֶׁשֲא הָנָשַה
 ותא וָרְּבִקִו תַמ ןְרַהֲאןָּב רָזְעְלֶאְו>ג :הָלֲחְנְל 'ףסוידיִנְבְל' יְהִי
 :םִיָרְפֲא רֵהְּב וָלּתִנ רֶׁשֲא ֹונְּב סָחְניִפ תַעְבַנְּב

cf ad 19,50|1* סֶרָח ; prbסמ 35,4 | 27 65% ם1יַה | 30  cf26 1 קזל הֶלֶאָה;א  
 ל 6+-ןֶהָּב למ רֶׁשֲא םיִרָצַה תֹובְרַח"תֶא םָׁש ותוא ּורְבְק רֶׁשֲא רֶבקַּב ותא ּומיִשיְו
 םָׁש הָנייִהְתַו הָוהְי םֶתּוא הָנָצ רֶׁשֲאַּכ םִירְצִמִמ םֶאיִצֹוהְּב לָנְלגַּב לארי יֵנְּב-תֶא

inl etiam 6 ante 21,43, post vs 19,40--50 paucis mutatisהוַה םויַה-דע : 

 repetitos) | 32° 6314 mln) (cf Gn 48,22(; 30 ‘יו | ל 649 ףסויל (5
om 32D). 



JUDICUM. םימטפש 

 רֹמאָל הוהיב לֵאָרְׂשִי ינְּב ּולָאשיו עשוהי תומ ירחַא יהיו 1
- 

 הָדּוהְי הָוהְי רמי :ֹוְב םָחְלַהְ הָלֲחְּתַּב ינענּכה- לֶא ונל-הלעי יִמ
 ויַחֶא ןועמשל הָדּוהְי רָמֲאיו הל ץֶרָאָה-תֶא יִּתַתְנ הגה הלעי
 ךלְרונְּב ָךִּתַא יִנֲאםַנ יִּתכַלֲהו * יַנעגנּכּב הָמֲחָלְנְו יֵלְרנְב יִּתֶא הלע

 יזרפהְ ינענּכַה-תֶא הָוהְי ןתיו הָדהְי ליי מש וא ךלנ
 יקב ינַֹאדתֶא ּואָצְמִיְי :שיִא םיִפְלַא תֶרָשָע קֶזְבְּב םּכִַו םֶדָיְּב
 קָזֶב יִנְדַא סנופ :יִּזְרּפַה-תֶאְו ינענכהתֶא וכו וב ּומחליו "קֶוְבִּ
 רָמאיול :ויִלְגר ויִדָי תוְנהְּב-תֶא ּוצָצקְיַ ותא ּווֲחאיַו ויָרֲחַא מדה
 ּיָה םיִצָצְקִמ םָהיִלגרְ םֶהיֵדְי תֹונהְּב םיַללַמ \ םיִעְבְׁש קָבריִנרַא
 ּוהֶאיִביַו םיִהְלֶא יִלםלש ןַּכ יִתיִשָע רֶׁשֲאּב יגָתלְׁ תחת םיִמּקלַמ
 בלו םָשּוריּב הָדּוהְיהיִנְב ּומָחְליַו ס :םַׁש תַמָיַו םֶלָשּורְי
 יִנָּב ּודְרָי רחאו9 :שָאְב ּוחְלַש ריִעָה"תֶאְו בֶרָח"יִפְל ָהּוֵּיַו ּהָתֹוא

 הָלּוהְי יי :הָלפְׁשַהְו בנו רֶהֶה בׁשֹי נע םֶחָלהְל הוה
 כו עָבְרַא תירק םיִנָפִל ןורְבַחםֵׁשְו ןויְבֲחְּב בָשויַה ינֲענּכַה"לָא
 לרב יֵבְׁשֹוו-לֲא םֵׁשִמ יּדָליויי :יִמְלַּת-תֶאְו ןמיִחַא-תֶאְו ישָשתֶא
 -תיְרְקדתֶא הָּכִירָשַא בֶלָּכ רָמאיַוי :ירַפס"תירק םיִנָפְל רבדים
 לֶאיִנְתֶע הכלי :הָשאְל יִּתְב הָסְכַעְַתֶא ול תתנו ּהָדְכלּ יִרָפָס
 :הֵׁשֲאְל וָּתַב הָסְכָעְדתֶא דלתו ונמִמ טה בֶלָכ יחַא זק
 לעמ חַנְצִּתַ יהרְׂשַה ָהיִבָאדתֶאַמ לֶאְשל ּּהָתיִסִתו ָּאובְּב יהיו
 יִּכ הָכְרְב יִלהַבַה ול רָמאּתַויצ :דל"המ בָלָּ הָל"רְמאו רומחה
 תל תֶא בכ הל" ןֶתְיו םִיָמ תל ל הָּתַתַנְו יִנּתַתְ בֶגָנַה ץֶרֶא

cf Jos 101.3 || 5" >6MSSA|[ינדא]  Cpr,rl?? nh | 5°. 6. 7 prps py 
rx *Lcdog isle GBRL לעיו | * 8 et nonn Edd רב |51? c 69952 ,רַפס"תירק 
cfad Jos 15,16 | 12 * 61 r1°||» 18+ יתתנו | 13 > Jos 1e,17 (ada? cf GBalRLgh) | . 
14 * | c 60 ;ג ָהְתיָסיַו cf ad 5 15,18 | ל 1 הדש cf Jos 15,18 et GP. 



 332 םיטפש 32—1,16

 ּולָע הָׁשֹמ ןתֹח יֵניק יִגְבּו* סם ::תיִּתָחַּת תֶלִג תֶאְו תיֵלֲ
 דָרע יבָנְנְּב רָשַא" 'הָּוהְי רֵּבְדִמ הָדּוהְי יִנְּבתֶא םיִרָמְּתַה ריֵעַמ
 -תֶא ּוכיו יָא ןועְמְׁש-תֶא הָדּוהְי ףלירול :םַעָה"תֶא בש ליו

 :הָמְרָח ריִעָהְד םֵׁש-תֶא אָרְקיו ּהָתוא ּומיִרֲחיַ תפצ בשווה דינע ג:

 ּהָלּובְג- תֶאְו ןולָׁשַא-תֶאְו הָלּובְג תֶאְו הָּנע-תֶא הָדּוהְי דלא
 יִּכ רֶהָהדתֶא ׁשֶריַו הָדּוהְי-תֶא הָוהְי יָהְיַנפ :הלּובג-תֶאְ ןורקָעתֶאו

 לכל ָּנְתִַנ< :םָהָל לרב בֶכָדיִכ קמה יִבׁשיתֶא שיִרוְל-אל
 :קֶנעֶה יֵנְּב הָשלָש-תֶא םָשָמ ׁשְרּויו הָשמ רָּבַּד רָשַאַּכ ןורְבָחְדתֶא
 יִסּובְיַה בש ןְמְיְנב יֵנְּב ושיִרֹוה אָל םלָשּוְִי יבְׁשי יִסּובְיַה-תֶאְויי

 "תיבילִֶי  ס | :הָנה םפה דע םלשיּב מב יגָביתָא
 לָא-תיַבְּב ףסוידתיב ּוריִתְיַו :םַמֵע 'הָוהיו לָאזתיּב םֶהְִּג ףסוי
 ורָמאָיַו ריִעָהְְִמ אצוי שיִא םיִרְמָשַה ּואְרִיַני :זל םיִנָפָל ריִעָה"םָׁשְו
 -תֶא םָאְרִיַו5 דָסֲח ּךִמִע ּוניִשָעְו ריִעָה אוָבְמתֶא אָנ ּונָאְרַה ול
 וּתְחַפָשַמ"ַלְּכ-תֶאְ שיִאָהתֶאְ בֶרָח"יִפְל ריִעָהתֶא ּוכיַו ריֵעָה אָבִמ
 אּוָה זול ּהָמָש ארקיו ריץ ןביו םיִּתַחַה ץֶרֶא שיאָה ליר וחלש
 -תיִּבדתֶא הָשנְמ ישירוה-אלן* | ם  והְּנַה םַּה דע ּהָמָש

 -תֶאְו רוד 'ִּבָשְיתֶאְו :ָהיֶתְַּבתֶּאְו ךֶנָעַּפתֶאְו ָהיֶתֹונְּב"תֶאְו ןֶאְש
 -תֶאְו יִדִנַמ יִבָשוְתֶאְו ָהיתְנְּב-תֶאְו םֶעְלְבִי יִבָשְותֶאְו ָהיֶתּונְּב
 3: ;Fw ו ו ו 1 + שי 1 : GIT dl 0 T Av לֵאָרְׂשִי קָזָחַדיִּכ יִהְיוּ :תאְּזַה ץֶרֶאְּב תָבָשְל יִנָעְנְּכַה לָאויַו ָהיָתּונְּב

 אָל םִיֹרְפֲאְוופ ם ושיִרוְה אָל שיִרוהְו סָמָל יִנָעְנָּכַה-תֶא םֶשָיַו
 פ :רֶזנְב וָּבְרקְּב יִנענְּכַה בָשיו רֶזְגְּב בשדיה יִנֲעְנְּכַה"תֶא שירוה
 נענה בשיר ללהנ יֵבְׁשֹו-תֶאְו ןורְטקיִבְׁשוהתֶא שירוה אָל ןולובז0
 -תֶאְו וכע יבָשותֶא שירוה אל רָשָאי* אם :סמל ויהיַו ֹוּבְרַקְּב

 -תֶאְו קיִפֲאתֶאְו 'הָּבְלחתְֶו ביזְכאתְֶו 'בָלְַתֶאְו וי יֵבָׁש
 :ושירוה "אל יִּכ ץֶרֲאָה "יבשוי ינענכה ברקב ירשאה בׁשינ* :בחר

Aקש :ןרסו 5 בד + ב  ORו 0 2 כ ראה וי יב  

I5 1 prb cA (cf Gad Jos 15,19) N93 | 16 * 1 c GAMSS al (iwag, וש 
 ש8a8) יִניֵקַה בָבּוח, cf 4,11 63% ב1 | dl; > 1MSSpLgh | >> dl (6 pr דרע
 emi 6010800606 4205 = דרע דרומב 6א 'ע רבדמב) || = 1 דתא ּבָשיו ּוכְליו
 יקְלָמַעָה cf 6%41:8( | 1g ins( 6 5 לכי, :cf Jos 15,63, 689 | 1 : gO יבשי

b gALהֶדּוהְ | 22 * 141155 6 ריִנָב |  Jos15,63 יבשוי | ל 1 6  Jos200155  
 הָדּוהיִו 6א עשוהיול) | 23 1 fc 6' וניו | 27 * 1 8 הל 'ִנָמ לכי אלו ₪

cf19,29* בֵלֲחַמ  prb 6 Jos0 יבשי | 311  Jos 17,12 || b [ ₪ ca GoMSS 
6% et ass. Makalliba | » ft dl | 32 * 9MSS ,בשוי | * 1 ₪ הל לכי אל 
cf 19. 



pe 

 -תיֵב יֵבְׁשְי-תֶאְו שָמָש-תיִב יִבָשיתֶא שירוהדאל יִלְּתִפַנג ס
 תיִבּו שָמָש-תיִב יבשיו ץֶרֲאָה יִבשִי .יִנָעְנְּכַה בֶרְקְּב בָשיו תנע
 ונתְנ אָליִּכ הָרָהָה ןָךיוגְּב"תֶא ירמָאה צחי re םֶהָל ּויָה תנע
 םיִבְלעְׁשְבּו ולב סֶרָחְ-רַהְּב תֶבָשל ירמָאה לָאו5ַַ : :קמעל תדָרְ
 םיִּבְרְקע הלעממ "יִרמָאָה לּובנו6 :סמל והיו ףסוידתיּב דִי ידָּבְכִּת
 ס :הֶלָעַמְ לעלפהמ

 מאו יםיִכּבַה-לָא לְלָּנַהדוִמ ההיא לע 2
 יִּתְעַּבְׁשִנ רשַא ץֶרָאָהְלֶא םֶכְתֶא איִבָאְו םִיֹרְצַּמַמ םֶכְתֶא יהָלֲעֲא
 ּוָתְרַכָתְאְל םֶּתַאְו> :םֶלועָל םֶכְּתִא יִתיִרּב .רפָאדאל רמאָו םכיַתְבַאל

 ילּקְּב םּתְַמְׁשאלְו ןוצתת םֶהיִתחְּבְומ תאוה ץֶראָ יֵבְׁשיִל תי
 ויָהְו יֹםָכיֵנְּפִמ םֶתוא ׁשֵרָנַאאְל יִּתְרַמָא םנו :םֶתיִשְע תאנ"המ
 ךאלמ רֵּבַדּכ יִהְיוּ :שקומל םֶכָל יְהִי םֶהיֵהְלאַו לטיל םֶכָל
 םלוק-תֶא םַעָה ּוָאְשִינ לֵאָרְׂשִ נְּבלְכ-לָא הָלאָה םיִרָבְּדַה-תֶא הָוהְ

 ם = :הָוהיל םׁשוחְּבזו םיִכַּב אוָהַה םוקְמַה"םש יאָרק כב
 תֶׁשרָל ותְלַחְנְל שיא לֵאָרְׂשִיהיִגְב ּוכְלִיו םעֶהתֶא עׁשוהְי חלש

 םיִנקָּנה ימיו עָשּוהי ימי לָּ הוהְי-תֶא םֶעָה ּוָדְבַעַיַוז :ץֶרָאָה"תֶא
 הָוהְי הַׂשעמ"לְּכ תֶא ּואָר רֶׁשֲא עושוהי יֶרֲחֶא םיִמָי ּוכיֵרֲאָה רֶׁשֲא
 דב הָוהְי דָבֲע ןּונְדןְּב שוה תמו :לֶאְרְשיל הֵׂשֲע רֶׁשֲא לוינה
 רַהְּב סְרָח"תַנֲמתְּב ותלחנ לּובְנָב ותוא ּוָרְּבִקִיול :םיִנש רֶׁשעְו הָאַמ
 ויָתֹובֲא-לָא ּופְסֶאְנ אּוהַה רַָּה"לְכ ל םַנְוִס :ׁשֲעג"רַהְל ןֹוְִָמ םִָרְפָא
 הָשַעָמַהְתֶא ו הָנהְידתֶא לעךידאל רֶׁשֲא םֶהיֵרֲחֲא רַחא רוד םֶקיו
 יִניִעְּב עַרָהזתֶא לארׂשוײיגב ושעיַניי ם :לֵאָרְׂשִיל הֶׂשֲע רֶׁשֲא
 םָתֹובֲא יהא | הָוהְי- תֶא ּובְזֲעַַווי :םיִלָעְּבַה תֶא ודְבַעְיַו הָנהְ
 יֵהלֲאַֿפ)םיִלֲחַא םיִהלֲא ו ירחא כליו םִיַרצִמ ץֶרֲאַמ םֶתוא איִצּומַה
 ּובְזַעיַו 3 :הְוהְי-תֶא ּוסַעְכִיו םָהל ווחְּתְשיִנ םֶהיִתוְביִבְס רֶׁשֲא םיִמעָה
 לֵאָרְׂשִיְּב הָוהְי ףַאירַחיניצ :תוְרְתְשעלו לַעַּבְל ּוָדְבַעְיַו הָוהְיתֶא
 ביִבָּסַמ םֶהיִבָיוא ךָיִּב םּרּכַמִיו םָתֹוא ושי םיסש ךִיְּב םגְּתיַו
 הָוהְי-דִי ּואָצָי ָרָשאי לכי :םֶהיִבְיוא ינָפל דָמעְל דוע .ּולכידאלו
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 334 םיטפש 3,10—2,16

 ירצו םָהָל הָנהְי עּבׁשנ רֶׁשֲאכְו הוהְי רָּבּד רׁשֲאַּכ הָעְרַל םֵּב"הָתְָה
 םֶגְויז םָהיֵסְׂש דָימ םּועיִשויו םיִטְפָש הָוהְי קי :'דָאְמ םֶהָל

 הוהיתוצמ עמָשל םֵתּובֲא וכלה רֶׁשֲא רוה מ רֶהַמ ורס םהל
 טּֿפׁשַה-םע הָוהְי הָיָהְו םיִטְפש ֶהְלוהָוהְ םיקהדיכ* :ןכ ושע"אל
 םַתְקַאְּגִמ הָוהְי םֶחָניִדיִכ טפושה יִמָי לָּכ םַהיִבְיִא די םעיִשוהְ
 ּותיִחְׁשַהְ ּובְׁשְי טפושה תֹוָמְּב הָיָהְוי םָהיֵקֲחרְו םָהיֲחְל יגָּפַמ

 לֵארׂשְּב הָוהְי | א"ר :הָׁשְקַה םֶכְרּדִמּו .םהיללעממ ליפה
 םֵתּובֲאתֶא יִתיִּוצ רֶׁשֲא יִתיִרְּבדתֶא הֶּזַה יוּגַה ּורְבֲע רֶׁשֲא ןעי רַמִאיו
 -ןמ םֶהְיִנָּפִמ שיא שירוהל ףיסוא אֶל ינאי :ילוקל ועמש אלו
 לֵאְרְׂשִי-תֶא םָּב תּוּסנ ןעֶמל= :תָמיו עָשּוהָי בֶזֶערֶשַא םִיונַה
 -םִא םֶתובַא ורמש רֶׁשֲאּכ םֶּב תֶכלְל הָוהי תא םַה םיִרְמשה
 םֶנַתַנ אל רֶהמ םשירוה יִּתלְבְל הָלֲאָה םִיֹּגַה-תֶא הָוהְי חנו :אל

/. 

 תוסנְל הָוהְי חיּנַה גַה רֶׁשֲא םִיּוגַה הלאו 3 ס :ַעָשוהְי דִיִּב
 קר? :ןַעְנְּ תומָחְלְמלָּכ תֶא ועדידאל רַשַא-לָּכ תא לאְרְשיתַא םָּב
 אל םיִנָפְלרְׁשִא .קב/הָמְחְלִמ םָדמלְל לַארְׂשִיהנְּב תור תַעָּד ןעמל
 בָשי יּומהְ | ילדיה ָנענְּכַה-לְכְו םיִּתְׁשִלְפ ינְרכ ותָׁשַמֲ :םּועָדי
 םָּב תֹוסנְל ויהיו :תמח אבל דע ןומְרָח לעב המ ןּונָבְלַה רה
 םַתֹובֲאדתֶא הָנצ-רַׁשַא הוה תָוְצִמ"תֶא לעמשיה תַעדָל לֶאְרשיזתַא
 | יִזְרַּפַהְ יִרמָאהְ יִתְחה יִגעְּכַה בֶרקב ובְׁשי לֵאְרְִׂי נבו :הָׁשמידְַּב
 םָהיֵתֹנְּבתֶאְו םיִׁשָנְל חל םֶהיֵתֹונְּב"תֶא והיפ :יסּובוַהְ יִוִחַהְו
 ס ּוםָהיֵהְלֲא-תֶא ּודְבַעיו םהיִנָב ּונַתְנ

 הָוהְותֶא ְּּכָשַַ הָוהְי יגיִעְב ערֶהְתֶא לֵאָרְׂשִיינְב ּוׂשֲעוז
 הֶוהְו ףאדרחינ* :תורָשאָהתֶאְו םיִלְעְּבַה-תֶא וָרְבעַַו םֶהיִהְלֶ
 יִדְבעיו םיִרַהנ םֶרא למ םִִתָעְׁשִר ןשּוכ רב םֶרְכְמִיו לֵאָרְשיְּב
 לֶאְרְשייִגְב וקעְויוי :םיִנָש הָנמָש םיָתְעְׁשִר ןׁשּוכ"תֶא לֶאְרָשידיִנְב
 לָאיִנְתָע תֶא םעיִשיו לֶאָרְׂשִי נְבְל עישּומ הָוהְי םָקיו הָוהְולֶא
 טָּפְׁשִיו הָוהְיְדחְ ויִלָע יהְּתַ< :נָמִמ ןָטְקה בָלָכ יחא זנקְְּב
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4-8 JUDICUM 335 

 oom 9% םִיָתְעְׁשִר ןשּוּפדתַא ּוְָּב הָוהְי ןֵּתַו הָמְחְַמַל אי לֵאְָׂשִיתֶא

 םיעְּבְרַא ץֶרֲאָה טקשתויי :םִיָתְעְׁשִר ןשוכ לע ו זָעָּתַו םָרא ּךָלָמ
 פ .ומֶקְּב לֶאיֵנְתָע תֶמיַו הָנׁש

 הֶוהְי קּוחְיַו הָנהְי יִגיִעְּב עָרָה תושעל לֵאָרְִׂי יֶנְּב פסי
 :הָוהְי יִניִעְּב עָרָהתֶא ּושָעְ-יִכ לע לֵאָרְׂשִיײלַע בָאּומְּלִמ ןוָלְגָעְתֶא
 ושליינ לֵאָרְׂשִי-תֶא ךיו ְךֶלו קלָמִעְו ןומע יְּבתֶא ויָלֲא ףסָאְיַני
 הָנֹומְׁש בָאֹומיְָּלַמ ןולְגָעְתֶא לֵאָרְׂשִיײיִנב ודָבַעְיַ + :םיִרָמְּתַה ריעדתֶא
 עישומ םֶהָל הָוהְי םָקַו הָוהְידלֶא לֶאְרְשיְינְב ּוקע זני :הָנָׁש הָרְׂשֲע
 לֵאָרְשִיִגְב ּותְלְׁשו ונימידדו רמֲא שיא יניִמְַהּב אר" דּוַהָא-תֶא
 יִָש ּהָכְו בֶרָח דּוהַא ול שעיוי< :בָאֹומ ְּךֶלָמ ןֹלְנֲעְל הָחְנִמי ודב
 ברק :ֹוָניִמְיְְרי לע ויַָמְל תַחָּתִמ ּהָתֹוא רגְחִַנ ּהָּכְרָא דַמְג תויפ
 יהיו :דָאְמ איִרְּב שיא ןולְנָעְו בָאומ ּךֶלָמ ןולְֲעְל הָחְנִּמַה-תֶא
 :הָחָנְּמַה יֵאְׂשְנ םָעָה-תֶא חלשוו הָחְנִמַהתַא ביִרְקהְל הָּלַּכ רֶׁשֲאַּכ
 ףילא יל רֶתְסְ"רְַּד רמו לְְָּגַה-תֶא רֶׁשֲא םיִליפְַּהןִמ בש אּוָהְו
 אָּבו ּוהָאְי ויֶָע םיִדְמְעָה"לְכ וילָעִמ ואו סֶה רָמאָיַו למה

 ר

 -רַבְּב דּוהֶא רָמאֹּיַו ּוּדַבְל ול-רָשַא הָרְקִמַה תִיִלְעּב בָשי אּוֲהְו ויָלֶא
 ולאמש דָידתֶא לּוהַא חַלָשיוייי :אַּפִּכַה לעַמ םקיו יִּדיִלֲא יל םיִהְלֶא

 םג אביו ונֶמְבְּב הָעְקתינ .גיִמְו ךֶרִג לעמ בֶרָתַהדתֶא הקינ
 בֶרָחַה ףַלָש אל יִּכ בֵהָּלַה דֵעְּב בֶלִחַה רֵּנְסַַו בהלה רֶחֶא בָּפִנַה
 תֹותְלַּד רֹגְסיַו הָנּרְדְסמַה דּוָהַא אציויי :'הָנְדָשְרִפַה אָ ֹנְמְּבמ
 תְֹתלַּר הָגהְו ּואְרּיַ ּואָּב ויָָבֲעְו אָצְי אּוהְרי :לַעָנְו ורעב הָילֲעָ
 :הָרְקּמה רֶדְחּב ּוָלְנדיתֶא אּוָה ךיפמ ְךֶא מאו תֹולֲעָנ הָילעֶה
 -תֶא ּוֵחקִיו הָילֲעָה תֹוֲָלַּד חָתֹפ ּונניֵא הָגַהְו .שּוב"דע ליי
 טְלְמנ דּוהַא}* :תמ הָצְרַא לפנ םֶהיֵנָרֲא הָּבהְו ּוחּתְפַו תָתְפַמַה
 יָהינ*ז :הָתָריִעָשַה טְלְמיו םיִליִסְּפַהתֶא .רָבְע אּוהְו םֶהָמֶהַמְתֶה רע
 רֶהָה"ְןמ לֶאָרְׂשִי"יִגְב וּמַע ודיג םיִרְפֶא רֶהְּב רֶפושּב עֶקְתינ ואובְּב
 םֶיִבְיִאתֶא הָוהְי ןֵתָניִּכ ירח פר םֶהלִא רֶמאָיְיי :םֶהיֵגְפַל אּוָהְ
 בָאּומְל ןדְרַה תְְֹּעַמזתֶא כליו ויִרְחא דרו סֶכְדְַּב בָאומתַא
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 336 םיטפש 4,15—3,29

 םיִפְלַא תְרָשַעַּכ איּהַה תֶעְּב בָאֹומ-תֶא וכיופ :רבעל ׁשיִא ּונָתָנ"אַלְו
 םייַּבי בָאֹומ ענָּכּתַופ :שיא טל אָלְו ליח ׁשיִא-לְכו מש לּכ שיא
 ס -הנש םיגומש ץֶרֲאָה טְקְׁשתַ לַאָרְׂשִי די תַחָּפ יאּוהַה
 --> שיא תוָאְמשש םיִתָשְלֶּפתֶא ףינ תָנֲעְְּב רֵּגִמַׁש הָיָה ויָרָחֶאְוי

 פ | :לֶאְרְׂשִיתֶא אוה-םנ עָשייו רֶקְבַה רַמְלֿמְּ
 :'תמ דּוהָאְו הָוהְי יִניֵעְּב עַרָה תושעל לַארְׂשִ יִנָּב ּופְסִיוי 4

 אביר רוצָחְ למ רֶׁשֲא עַל ןיִבְי דָיְּב הוהְי םֵרָּכַמיוי
 הָוהְיְדלא לֵאָרְׂשִידינב עצי :םיוגַה תֵׁשְרֲחּב בֵׁשי אּוָהְו אְּסיִס
 הָקְזֲחְּב לֵאָרְׁשִ ינְּבתֶא .ץֶחָל א ל אוהל ְזרַּב-בְכר תֹוֲאַמ עַשִּת יֿפ
 איָה תודיפל תֶשֶא הָאיִבְנ הָשֶא הְרובְדּ* | ם  :הָנָׁש םיִרְׂשִע
 הָרובְּד רָמתתַהִת תֶבָש איה :איִהַה תעְּב לֶאְרְשְיתֶא הָסֶפש
 לַאָרְׂשִי ינְּב היל ליו םָרפֲא רַתְּב לָאתיב ןיבּו .הָמְרַה ןיב
 רמה ל שד םעניבֲאְכ קרל ארק חלש :טפָשמל

 יִּתְכַׁשְמּו לב יִנּבַמּ ל ינְבִמ שיא ולא תֶרָשַע מע
 -תֶאְו ּוּבכְר"תֶאְו ןיִבָ אבצ-רׂש אָרְסיִס-תֶא ןושיק לַחְנ- לא ףילא

 ְִבלהְו יִמַע יכלתדםא קרב הלא רמי :רְּב הית נוה
 אל יִּכ םּתֲא ּךֶמַע ףְלא ְּךְלֶה רמאתופ :'ְךלא אֶל יִמַע יִכְלִת אָלדםַאְ
 רּכִמִי הָׁשֲא-דנְב יִּכ ךלוה הָּתַא רֶׁשֲא ךְרָדַה-לַע ֶּתְראָפְּת הָיָהְת

 קַעְדיַניי :הֵׁשְדְק קֶרְּב"םע לתו הָרֹובְּר םֶקָּתו אָרְסיִסתֶא הָיהְי
 שיא פלא תַרָשִע ויְלְנְַּב לעוו *הֶשְרְק ֵלְתפניתֶאְו ןלּובְזתֶא קב
 השמ ןתח בָבח יִנָּבִמ ןיקמ דָרפַג יניקה רֶבֶחְויי :הָרבְּד וָמַע לעת
 אָרְסיִסְל ּודָנִיו> :שֶדְקְתֶא רֶׁשֲא םֶינעַצְּב ןולַא-רַע ולָהֶא טיו

 בְכְר"לְּ"תֶא אָרְסיִס קיי :רוְבְּתרה םעניִבֲאןְּב קֶרֶּב הָלָע
 םִיוגַה תֶׁשְרֲחִמ וּתַא רֶׁשֲא םעֶה"לְּ"תֶאְו לזְרּב בָכְר תואָמ עַשְּת
 רׁשַא םִייַה הז יִּכ םּוק 4% הָרֹבְּד רָמאּתַו+ :ןושיק לַחְנְלֶא
 רֶהַמ קְרָּ ָריַו 3 ןיִנַפל א יִצְי הָוהְינאַלַה ּךֵדְּב אָרְסיִס"תֶא הָנהְי ןַתָנ
 דתֶאְו אָרָסיִס-תֶא הוה oe :ויְרֲחֲא שיִא םיִפְלֲא תָרׂשעְו רֹובָּת
 29 62! puaynrdc, be/latores | 30 *° 121155 8 איָהַה תב 1 5 6+

)ex4( || Cp 4, 1 = <5ותומ"דע דּוהַא םֶתא טפשיו | 3: 6%! דַבְלִמ  
 ,4 mlt MSS || (S°x)£ איִהְ | 7 6* ףתא pr) ךתֶא?) | 8 64+ 61 ססא 6
 rhv uépav ¢v fi etiodot rév dyyeAov kdpiog ner’ éuod || זס * 8 הָשְדק |
 ro ° Seb םיִפְלַא cf 14 || זז 1 6 א םִיָנָעַצְּב cf Jos) 0 ;בַּצֵּענִּיvel D 19,33( םיּנָנָעְצְּב.
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 לעַמ אָרְסיִס דֶרָיו קרב י יֵנָפִל יבְרָחְיִפְל" הָנֲחַּמַה"לָּכ-תֶאְו בָכָרָה"לַּכ
 הנֲחִמַה יִרַחֶאְו בָכָרָה יָרֲחֶא ףָר קָרְבּוי :וילְנַרְּב סנו הָבָּכְרּמַה
 -דַע רַאְׁשְנ אל בֶרח"יִפְל ג אָרְסיִס הָנֲחַמ"לְּכ לפיו םיוגַה תַשְרַח דַע

 וכ יניקה רֶבָח תַשָא לע לָהָאדֶא יב סג אָרְסיִקְוז ָחֶא
 לי אצתוי :יניקה רֶבַח תיֵּב ןיבו רֹוצָחְָלְמ ןיִבָי ןיּב םולָש
 רסָיו אָריִּתלא יֵלֲא הָרּוס יִנֹדֲא הָרּוס ויָלֵא רָמאְּתַו אָרְסיֵס תאַרְקְל

 אָנייִניִקְׁשַה .ָהיֶלַא רֶמאיויפ :הָכיִמָשּב ּוהָפַכְתַו הָלָהאָה ָהיֶלַא
 ּוהָּפכְּתו ּוהקְשִּתַו בָלְחַה ידואָנ-תֶא חּתְפִּתַו ייִתְמְצ יִּכ םִיַמ"טעֶמ
 רַמָאְו ְךלאשּו אבָי שיִאדַא הָיָהְו לָהֶאָה חַתַּפ דע ָהיֶלֵא רָמאיַופ

 הא דָתְידתֶא רֶבֶח"תֶׁשִא לעֶי ח חתני יא תראו הֶפדשיה |

 דר לרב הְָהְו> :תָמ יער , יסרנ"אוהו ץֶרֶאְּב חַנְצִתַו קרב
 ׁשיִאָהתֶא ְּךֶאְרַאְו ךְל ול רמתו רתארקל לַעְי אָצַתַו אָרְסיִסתֶא
 :ותְקרְּבִרַתָיַהְו תַמ לפנ אָרְסיִס הֵּנַהְו ָהיֶלֵא אָבַיַו שקבמ הָּתַאדרַשַא
 :לֵאָרְִׂי יִנָּב יִנָפְ ןענּכךלמ ןיִבָי תֶא אּוהַה םִיַּב םיהלֶא ענבי
 רֶׁשֲא דע ןעֶגּכידלמ ןיִבָי לע הֵׁשָקְו ולָה ארידב די לת

 פ | :ןעֶנּפדלמ ןיִבָי תֶא ּותיְִכַה
 :רמאל אּוָהַה םויַּב םעֶניִבֲאְדְּב קַרָבּו הָרֹובְּד רשָּתי 5

 :הָוהְי ּוכְרְּב םע םֵּדנְתַהְּב לֵאָרְשִיְּב תֹועָרְּפ עֶרְפְּב
 הָריֵׁשֲא יִכְנָא הָוהִל יִכֹנֲא םִינזְר ּוניֶזַאָה םיִכָלַמ ֵּעְמַׁש
 :לָאָרְׂשִי יִהלֲא הָוהיִל רזא

 םודָא הָדְׂשִמ ךְעְַּב .ריִעְׂשַמְךְתאַצְּב הוה
 :םִיָמ ּופָטְנ םיִבָעְסּג ּופָמְנ םִיַמׁשַנ הֶשָעְר ץֶרֶא
 :לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי יִּפִמ 'יניס הָזי הָוהְי ינּפִמ ּולָזנ םָרָה

 'תָֹחְרֶאּוגְדָח ילעי ימיּב תָנעןָּבי מש ימי
 :תולקלקע "תוחְרֶא ּוכְלִי תוביִתְנ יִלְהְ

 r5 ™ prb dl || rg * 0 יִתאָמַצ | *1 6 0 דאנ | 20 1 יִדָמִע | 10
Da) | > Var® gy); 1 prb (cf accent in 4MSS™)8; 1 6 טה,"  sicטֶלַּב | *  

Cp 5, 3 <4115566%7 al (nonnףעיו +1 ףעיו םדרנ | 23 6% הוהי 6[ 6 * |  
 MSS om הוהיל יכנא); 14 || 4 61% al erapdxen, 6% eEeordon = ונמָנ |

Five) vel l2 דסטד(טדו 16  add ? (cfולזָנ | ®  = (cf ES)00600ףססא ) 5 * 6 
(mtr cs) | 6 ** frt add ||» prps NINN) | > 14MSS om } ||הוהי  et dlעָו  o 

d frt dl. 

Biblia. כ כ 



 338 םיטפש 5,718

 הרוב 'יִּתַמְסַש רע ּולָדָח לֵאָרְשִיְּב ןוָזָרְפ ּולְדָח
 :לֶאְרְשְיב םָא ייתמְש
 יםיִרְעָש םֶחָל זאל יםיִשְדח םיִהְלֶא רָב

 :לֵאָרְׂשְּב ףלֶא םיעְּבְראּב חַמֹרְו הָאְרִידִא ןְגִמ
 :הָוהְי וָכְרַּב םָעָּב םיִבְּדִנְתְמַהי לֵאָרְׂשִ יקח בל

 :ּחיָש רי יכלו ןיָּמ-לע יי יֵבְׁשְי תורחְצ תונתא יֵבְכְריס
 הָוהְי תוקדצ נתי םש םיבַאְׁשִמ ןיּב יםיִצְצַחַמ לָקִמיוי

 לֶאָרְשיְּב וָנּווְרִפ תקדצ
 :הָוהְיְיםע םיִרָעָשל ּורְרָי זָא

 יריִשדיִרּבַּ ירּוע יִרּוע" הָרֹובְּד ירּוע ירגע ו? |

 :םעְניִבַאְְְּב 'ָּךִיְבְש הבשְּו קֶרָּב םּוק"
 :םיִרּוּבגּב 'יֶלדַרָי הָוהְי םַע" יםיִריִַאָל דיִרָש דֶרי דאי

 ךיִמְמַעַּב ןיִמָיְנִב 'ףירחא 'קלֶמעְּב 'סָשְרָש םיִרְפֶא יִנמי+
 :'רפס טֶבָשְּב' םיִכְׁשְמ ןְגּובְזַּו םיקקָחְמ ּודְרָי ריֵכָמ יִּנַמ

 קרב ןַּכ 'רֶָכשָשִיְו הָרֹבְּדםע 'רָכשָשִיְּב "יִרָשְו"5
 ויל יחלש קֶמַעְּב

 :בלדייקקח םיִלדִּג ןֵבּואְר תונלֶּפְּ

 ייִרָדְע תוקְרְש משל םיִתְּפשמַה ןיב ְבַשְי הטל
 :בְל"יִרְקח םיִלודְג ןבּואְר 'תוגלפל

 תויְנָא רּוִנָי הָּמָל ןֶדְו ןכָש ןּדְרִיַה רָבַעְּב רָעְלַגיל
 :ָכָשי ויָצְרְּפִמ לַעְו םיִמָי ףוחְל בשָי רָשֶא

 :הָרָש ימורְמ לע יִלְתְפְַו תּומְל שְפַנ ףרח םע ןלבזיי
 7° 41155 «nq | < 60" 8צטסזף 9 surgereé = הָמְקַש (תַמ--?) |

al (dc) &prov (kpiowov) ;ולח םיהלא יִחְבְז | ל 64108%  crrp, prps8 °°  
prםָחָל | 9 ==  !e( םיִרעָש 'ל 'א) -- 36155 םַחָל ץa11 8+ םיִרֲעְׁשִמ םֶחָל לז  

om | || 5 ? = cantate, logue-ל 7155  || exc vb?יֵכְרְּב םעב םיִביִדְנ | זס 3  

 ;mini 1 6% וריש | rr ** dub; prps םיִקֲחַצִמ לוק | * 6 שטו (= ּונתי),
frt 30: (cf 15 18,7) || 12 °° GALS? al ssl (—eipov) uupiddag [neta]1  

igi) = pig || ° SAצוטאסשא (6צ ) + idemגסס (טסט)=םע תב יִריֵעָה | ל  
 cf Jes) 14,2( ףיֶבש || 13 = 1 fit םֶהיֵדֹרְל דירש רי, ץe! םיִרידאְּכ לארי רַב

Dy) | 14 * Vers hab vb;2) הוהי oMSSדַרִי הוהי םע 3  bb [ 6 69% jb 
 1 ? ורש* = profecti sunt | b ALO al קַמַעָּב 6v( אסוג0פו) || 5 6*% al ףךיִחֶא ||
 44[ טָבֵׁשַּב (רפס ®15 * 1 6 Var | ,(?gloss יִרָשְו vel )cf 6098) 1? = ּורָשְו

cf 14: | * 6ר  rpsשיִמ 6 :וילגרב) | = 1 'ַשיִכּו; ג1 קרב םע ילתפנו |  ק' 
r7 dl 6 2MSS VA.16°12 םיִרְדע* | ל 1 6 15185 'פב ||  | cf165155 ירקח  
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 ןעַבְכ יִכְלמ ּומֲחְלַנ זֶא ּומָחְלנ םיכמ ּואָבפ
 :וחקל אל ףַסַּכ עַצָּב יִּדמ ימדלע 'ךָנָעַתְּב
 :אָרְסיִס םע יּוִמֲחְלִנ ep יםיִבבּוּכַה ימֲחלִ םיִמש-ןִמי פס
 ןושיק ילַחב יםיִמּודָק לחנ םֶפְרִּג ןושיק לַחְבי

 דע ִׁשְפנ יִכְרְִ
 :יָריִּבַא 'תֹורֲהַּד תִרַהְמ" 'סּוסדיִבְקע יוִמָלָה זָא

 היָבְׁשְי רֹורֲא ּורָא | הָוהְי יִדַאלִמ רַמֲא יזוַמ ּרוָא
 :םיִרּנַּב 'הָוהְי יתָרְזעְל" הֶוהְי יתָרְזעל ואָביאל יִּ

 ְָרבִּת לָהֲאְּב םיִׁשָנִמ יניקה רֶבָח תֶׁשֲאי לַעְי םיִׁשָנַמ ְֵרבְּתיּ
 :הָאְמָח הָביִרְקַה םיִריֹדַא לָפְְּב הָנֲתְנ בָלֲח לֶאָש םִימפ
 םיָלַמְע תּומָלַהְל ּהָניִמיְו יהָנְתלְׁשִת דָתְיַל הדי

 :ותָּקַר הָּפְלֲחְויִהָצֲחַמּו ושאר הקחְמ אָרְסיִס הָמָלָהְ
 לפָנ עֶרָּכ ָהֶלְנַר ןיּב יבֵכָׁש לַפָנ עֶכָּכ ָהיֶלְנַר ןיִּביז

 דורש לַפָנ םֵׁש עַרְּכ רֶׁשאַ
 בֶנְׁשֶאָה רעְּב אָרְסיִק םא בבְּתַו הָפָקְׁשִנ ןולחה רעְּב
 :ויֵתֹובְּכְרִמ יֵמעּפ ּורֲחֲא עּוּדמ אּובָל וּבְכר ששב עּודמ

 :הל ָהיִרְמַא ביִשְּת איַה-ְףַא יהָנְנעַּת ָהיֶתֹורָׂש יתֹוְמְכַחפ
 רָבָּ שאָרְל םִיַתָמֲחַר םַחֵב ללְׁש ּוקְלֲחְ ּראֵצַמְ אלַה
 המקר םיִעָבַצ "ללי ארְסיִסְל םיִעָבְצ ללש
 זיללש יראוצל םיִתַמקר עבצ

Ig 5 6 (koi) raperdravro = כרע ? sic etiam 65 ad 20 || ל Var® ךJ— 
 (89א ומחלנ) | עפ 20 3 54 = ומחלנ | (םתולסממ?) םֶתּולְנַמִמ םיבכוכ ומחלנ

  | 21° dub; ; 0םיבכוכה  trsp (cf 6°) , inל |  | *cf 19'ס םע םימש-ןמ

  = pugnarum 2תוברק  (proםיִבְרְק*  1 ftםיִדָק; = עשvשסטaא  Aםישודק

 י—  3Aךשפנ  ? dl | = ? crrp (8םימרק ?) צeו םיִרָבְק ?); גו םיִמ רדק?) | ל
 | ּומְלַה 1! םזט 4 | ל ] ₪ 6 63185 םיִסּוס  fa | 22° GOV alעב? ע

66 1 ft ,הד 'הד' cf GF (אכונפ) et ;ּורָהָד ובהר sםיסוס ; קצק vel 1 potius? 
  65 al crovd) > | . 5הרדה, = péneaח )A e0ּורַהָד ּורַהָד

Motup 3 דורמ | 5 ? add )6 Na) | > 6 + oy || = >22MSS |5א 24 " 
add ex 4,17 | 25 47 aguarum; in חם -- principi | 26 1 הָחְלַׁש cf 6 8 

  | 27 + >18MSS (solumארסיס  frt dl; al (minus recte) dlהָּנֲחְלַׁשִּת) | ל

 - =) ban], 658% (c ast) kare(אקידמו  >8MSS); frt dl (dittogr) | 28 6בכש
udvéave = ןָנזּבְתִתַו] (vel? bִֵּנ) | כ *[ 6 $Y (una sapientior) תַמְכַח (cf 

  | 30 = prb crrp (per dittogr); 6 rpdxnAovתמכח) | ל 8 הָּניִנ-- -6%5%9
 :ןראוצל םיתמקר המקר, +6! ? וראוצל תֹומְקְר לש  00100: 1 ft(-גש)

(pr ל prps לגש 
227% 
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 וְתְרְבנַבשֶמְׁשַה תַאְְּכייִבַהָאְו הָיהְיְיִבִוִאלְכ :ּוָרְבִאי פיי
 פ  והָנְש םיִעָּבְרַא ץֶרֲאָה טֶקְשִּתַנ

 ןָדְמידִנְּב הָוהְי םֶנְתִיַנ הָוהְי וגיִעְּב עֶרָה לֵאָרְׂשִייִגְב ְשֲעוי 6
 ינְּבוםָהָלוׂשְע ןִיְדִמ יגְפִמ לֵאָרְׂשִיײלע ןיְרִמ"דִי זְעָתוי :םיִנָש עב
 :תֹורָצְמַה-תֶאְו תֹורֲעְּמַה-תֶאְו םיִרָהָּב רֶׁשֲא תֹורָהְנְמַהזתֶא לֵאָרְׂשִי
 :ויִלָע ּולָעְו םֵדָק"יִגְבּו קָלְמַעַו ןנְדִמ הָלָעָו לֵאָרְׂשִי עֶרְזסַא הָיָהְו
 וריֵאׁשאָלְ הנע ְךאוְבידע ץֶרָאָה לּוביתַא ּותיִחְׁשי םֶהיֵלֲע ּונֲחַיוּצ
 םֶהילֵהֲאו יולעי םַהיִנְקִמּו מַה יפ5 :רומחְו רֹוׁשְו הָשְו לֵאָרְׂשִיְּב היחַמ

 ץֶרָאְב ואב רֶפְסמ ןיא םֵהילמְנלְ םהָלְו ביל הְָּראדְכ 'ּואָבי
 -לֶא לֶאָרְׂשִיײיגְב וקעזינ ןגהמ יִגְּפִמ דֶאְמ לאָרְׂשִי ליי ּהֲתֲחׁשִל
 :ןידמ תֹוָדֹא לע יהָוהְי-לֲא לֵאָרְׂשִייִנְב ּוקעְדְיִּכ יהי ם :הָוהְ
 רַמָא-הְּכ הל רמי לארי נבל איָבָנ ׁשיִא הָוהְ חץ

es ee 

 שרנַאַו מ ד רמו םיִרְְמ דומ םֶכְתֶא לצאר :םיִדָבע תיִּבמ

 הָוהְי יִנֲא ם5ַָל הָרְמִאְוי :םָצְרַאזתֶא םַכָל הָנְּתֶאָו םֶכיִנָּפִמ םֶתּוא

 תחָּת בשה הוה למ אפו" מם יקב םָתְעַמׁש אל
 טבח ֹונְב ןועָדנְו יִרָזַעַה יֵבֲא שָאויל רשא הָרְפְעִּב רֶׁשֲא הָלאָה
 רֶמאּיַו הָנהְי ךַאְלמ ויֵלֲא אָרְיַוי* :ןודמ יֵנְּפִמ םיָנָהְל תַּגְּב םיִטח
 ׁשיְר ינֹדֲא יִּב ןועדג וילא רָמאיַויי :לְיָחָה רוב ָךֶּמַע הָוהְי ויֶלֶא
 דּורָּפְס ּרָשַא ויתואְלְפְנדלָכ הָיִאְו תאְזְלָּכ ּונְתַאָצַמ הָמְלְו ּונָמַע הָוהְי
 הוה ּונָשַטְג הָּתַעְו הָוהְי ונלעה םיִרַצַמִמ אלה רמאל ּוניִתובא ונל
 תעשוהו הז ּךְחְכְּב ךל רמא*ו הוה וילא ןפיר < :ןידמ ףבְּב ונָנֶתִיו
 הָמַּב יָנַֹא יּב ויְלֶא רֶמאּיויפ ּךיִתְחלש יאלה ןידמ ףָּכִמ לֶאְרְשיתֶא
 תיִבָּב ריִעָצַה יכְנָאְו הָשַנְמְּב לדה יִּפְלַא הגה לֶאְרְשודתֶא עישוא
 שיא ןיְדִמדתֶא תיִּכהְו מע הָיְהֶא יִּכ הָוהְי ליל רָמאּיַופ :יִבָא
 תוא יל ָתיִשָעְו ז ףךיִניעְּב ןָח יִתאָצָמ אָנְ"םא ולא רמו דָחֶא

 ִֹתאֵצְהְוְֶּלֵא יאּבירע המ שָמֶת אָנ-לַאיי :ימע רדְמ הָתַאש

 בז *1 6 V$ ףיב- | *? 08 | 0ק 6, 5 * ₪ 01; >5, 49 | ל 0 ּואָבּו
 | אמ מ kn * <6598 | 8 nonn MSS 68 'yואבי  ; 1 prb Kּואָבָי 610%
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 ןועְדְנְופ :ףבּוש דע בֵׁשֲא יִכֹנֲא רמאיו ריגל יִתְחַּנַהְו יִתָתְנִמ-תֶא
 יקָרָמַהְו לַסַּב םָש ְׁשְּבַה תֹוצַמ חמק-תַפיִאְו םיִּעיִרְג שעד אב
 ויָלֶא רמוס :ישגיו הֵלֲאָה תַחַּתלֲא ויָלֲא אַצויַו רּוְרֶּפַּב םש
 זלַה עַלָסַהדלֶא ּהֵּנַהְו תוַמַה-תֶאו רׁשְּבַה-תֶא חק םיִהְלָאָה אל
 תֶנָעָשַמַה הצקדתַא הוהְי למ תלו :ןכ שעיו ְךופָׁש קֶרָּמַה-תֶאְו
 -תֶא לַכאָּתַו רּוצַהְִמ שאָה לעַּתו תוצמבּ רׂשְבַּב עניו ודָיְּב רֶׁשֲא
 -יִכ ןועדג אְרְיַ< :ויניעמ לה הוה ףאלמה תוצַמַהתֶאְו ָּשָּבַה
 יִתיִאְר ןַּ לעד הוהְי יָנֹדֲא ּהָהֲא ןועְדּנ רָמאַיַו אּוה הוה אל
 אָריִּתלַא ל םלָש הוה ל רמי :םיִנָּפדלֶא םיִנְּפ הָוהְי ךֶאְלַמ

 םוְלָש הָהְי ולאְרְקיַו הויל זמ ןועְדג םֶ ןְבינ=י :תּוְָת אל
 יהיו5  ם | יִרֶָעָה יבא תֶרְפְעְּב ּונְלוע הָּוַה םוִיַה דע
 רֶפּו 'ּיִבָּאְל רֶׁשֲא רושה-רַפתֶא" חַק הוהְי ול רָמאִיַו אּוהַה הָליִלַּב
 -תֶאְו as רֶׁשֲא לַעּבַה חַּבְִמיתֶא ָתְסַרֲהְו םיִנָש עַבָש יינָשַה

 יצעּב הע ַתיִלעַהְו יינשה רַּפַה-תֶא חקל הכי הָּנַה יווָעָמַה
 שעיו וידבעמ םיִשָנַא הָרָשִע ןועדג חקינ :תֶרְכַּת רֶׁשֲא הָרשַאה
 יֵׁשְנַא-תֶאְו ויְבֲא תיִּבדתֶא אָרֵי רֶׁשֲאַּכ יִהְיַו הָוהְי ויִלֶא רֵּבַּד רֶׁשֲאַּכ
 רֶקּבַּ ריעָה יִשָנַא ומכשיר: הלל שעיו םַמֹוי תושעמ ריִעָה
 4% רַפַה תֶאְ הת .ויִלָעְדִרַשַא הֶרָשַאָהְ לַעַּבַה חֶּבְזִמ ץַּתְנ הגַהְו
 . השע ימ והָעְרְלֶא ׁשיִא ּגרָמאיִו 9 יּונְּבַה ֵּבְזִמַה-לע הלעה ינָשה

\TT 

 רָבָּדַה הֵׂשֲ ׁשֲאֹוידןְּב ןועדּג ּורָמאיו שב ּושרֶדיו הָּנַה רבּדַה
₪11 - 

 ץֶתָ יִּכ תֶמָיְו ִנְּבִתֶא אצוה שאְוידלֶא = ריִעָה יִשְנַא ורמאיופפ :הָּזַה

 לכל שאי רָמאַיַויי :וילערֶׁשֲא הָרשאַה תַרְכ יִכְו לעבה חבְוְמתֶא
 ותוא ןּועיִׁשוּת םֶּתַאדםִא לַעֿל ןּוביִרְּת וםָּתַאֲה ויָלָע ּודָמַעְדִרַשא
 ץַתְנ יִּכ ול בֶרָי אוה םִיִהלֲא-סִא רֶכְּבַה-דע תמוי ול ביִרָי רֶׁשֲא
 לעַּבַה וב בֶרָי רמאל לעבר אּוהַה-םיב ֹולאָרְק :ֹוחְּבְזִמתֶא
 םֶדקְיִנְבּו קלמעו דמו ס ְּבזַמתֶא ץֶתָנ יִּכ
 הָשְבָל הָוהְי חּורְו< :לאָעְרְזִי קְמעְּב וניו רבעי ִַָּי פְסֶאְנ
 חלש םיִכָאְלַמ5ְ :ויִרַחֶא רֶזָעיִבַא קעֶיַו רפושַּב עקִתיַו ןועְדִּג-תֶא
 9 8 קרמ, id 20 | "1? שנו | 20 6/143* ג הוהי | 24 8 הוהי ול |
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 342 םיטפש 6,36-- 1

 לבוב רֶׁשֲאּב חַלָש םיִכָאְלִמּו ויָרֲחֲא אּוָה-םַּנ קעֶזיַו הַׁשֹנְמ"לֶכְּב
 שיהא םיִהֹלֲאָהלא ןועדְּג רַמאנé :םַתאַרְקְל ולעיר יִפָתְפנְב
 תזִּנ-תֶא ,גיצמ) יכנא הָּגַהּ ָתְרּבַּד רֶׁשֲאּכ לֶאְרָשְיתֶא יִדָיְּב עיִשומ
 ברח ראה לכל ה ּהֶּרבְל הְֶּנַה- לע היָהְי פַט םָא ןְרְנַּב רָמצַה
 םֵּכְׁשִיו ןַכ-יִהְיו :ּתְרַּד רֶׁשֲאַּכ לֵאָרְׂשִי-תֶא יריב עישותדיּכ יִּתְעַדְ
 :םיִמ לֵפַּסַה אולְמ הינַה- ןִמ לט ץֶמָיו הָּנִּנַה-תֶא ריו תַרֲחַּמַמ
 םַעָּפַה ְךָא הָרְּבדַאְו יִּב ְךָפַא רַחָילַא םיהְלֲאָה- לֶא ןּועְדִּג רַמאנפ

 -לָכ"לעְו הבל ַה-לא בָרֲח אָנְיהְו הגב םעּפה-קר"אָנ הא
 דלא בֶרָתִדיִהְיַו אּוָהַה הָלָלּב ןָּכ םִיָהלֲא שעָיו < :לָׁש"הָיִהְי ץֶרָאָה
 ס  :לט הָיָה ץֶרֲאָה"לַּכ"לַעֶו ּהָּדבְל הֶּננַה

 ןיעדלע ּונחיְו ותֶא רֶׁשֲא םַעָהלכְ ןועְדְג אּוָה לַעַּבְרִי םֵכְׁשִיי ל
 :קָמעְּב הָרומַה 'תעְבְּגִמ ןופְצמ ול"הְיָהי ןידמ הנחמּו דרח
 םֶָיְּב ןידִמיתֶא יִּתַּתִמ ְּךִּתִא רשָא םָעָה בב ןֹועְדַנ-לֶא הָוהְי רֶמאיַו*
 אָנ אְרְק הָּתַעְופ :יִל הָעיִשוה יִדָ רמאל לֵאָרְׂשִ ילע רָאָפְתידּפ
 בֵׁשיו יעלה רֵהַמ רפְצִיְז בשָי דֹרָחְו אָרְיְדיִמ רמאל םַעָה יֵנְזֲאְּב
 רָמאני : ם :ּורָאָשַנ םיִפְלא תֶרָשִעַ ףלא םינָשּ םיִרָשָע םָעָקְֶמ
 דל הפרו ז םִיָמַהלֶא םֶתֹוא דָרּוה בֶר םַעָה לוע דא הוהְי
 -רֶׁשֲא לכו ּךַּתַא לי אּוָה ךִּתִא ליו הז ְיֶלֵא רמא רָׁשֲא הָיָהְו םש
 םִיָמַה-לֶא םַעָהדתֶא רֶריַנ :ךלי אל אּוה מע ךליײאל הז דלא רַמא
 קל רֶׁשֲאּכ םִיַּמַהְדןַמ ושלב קלירְׁשַא לּכ ןועְּגלֶא הָוהְי רֶמאיַ
 יהי + : יתותְשְל ויָּכְרּב"לַע ערכי לָכְו רָבְל י ותוא גיִצָּת לכ

 שלש ןֹועְדְנ-לָא הָוהְי רָמאַו | ס :םומ תותשל הטוב ב וערכ

 םעָהלְְָךרְֶּב ןְְדמ"תֶ יִּתִתגוםכְתֶאעיִׁשוא םיקְקְלֶמַה שיִאָה תואמ
 םֶהיֵתְרְפּוׁש תֶאְו םְּב םָעָה הָדצתֶא ּוֵחְקִי וָמְקְמְל שיא וְכָל
 קיִזַחַה שיִאָה תֹואָמ-שֶלְׁשִבּו ויִלָהְאְל שיִא חַלָש לֵאָרְׂשִי שיִאדלָּכ תֶאְו
 הָלְיְלַּב יִהְפ  ס  קמַעָּב תַתַּתִמ ול הָיָה ןידִמ הָגֲחַמּו
 םַאְוי ריב ויְּתַתָנ יִכ הָנֲחמַּב דר םוק הָוהְי ולא רָמאיַו אּוהַה
 -הַמ ּתְעַמְשְוּי :הגחְמההלא ד ףרענ הָרְפּו הָּתַא דַר תל הָּתַא אָרי
 39. 40 1 6 ca 20MSS et vs 37 "לע | Cp 7,1 incert, cf 8b; prps היה
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 ורעב הָרָפּו אוה דָרַיַו הָנֲחּמּב (תדריו ילו הָנְקוֲחַּת לַחַאְו ּורֵּבַדי
 םֶדְקיְִּבלכְ קלמר ןידמּוו> :הָנֲחּמּב רֶׁשֲא םישְמַחַה הצקדלֶא
 תפְׂשִלַעַׁש לוָחַּכ רַּפְסִמ ןיִא םָהיֵלַמנלְו ברל הֵּבְראְּכ קַמַעְּב םיל
 הַּנִה רָמאֹ םולח והעְרל רַּפסִמ ׁשיִא"הַּגַהְו ןועְדנ אביו :בֶרָל םִיַה
 אביו ןידמ + הָנֲחַמְּב ְךְפַהְתִמ םיִרעָש םֶחֶל ילולַצ הָּגַהְ יִתְמְלָח םולח
 ."ּוהער ןעיו+ ילֲהֲאָה לפניי הָלְעַמְל ּוהָכְפַהיַו להו ּוהָּכִיו לָהאָהדַע

 ןתָנ לֶאְרְַי שיא ׁשֶאיְּב עג בֶרחדםא יְִלִּב תאז ןיַא מא
 ןועְרג עמָשכ יִהְיַו5ּ ס  הָנְחְמַהילָּכתֶאְ ןִיָדְמתֶא ודָיְּב םיִתלֲאָה
 רֶמאְּיְולֵאָרְִׂי הָנֲחַמ"לֶא בָשִַּו וחש יִרְבָשתֶאְו םָלֲחַה ךּפְסִמ"תֶא
 תֹואַמ-שְלְׁש-תֶא ץחיני< :ןיִדְמ הָנֲחֹמ-תֶא םֶכְדָיְּב הֹוהְי ןַתְניִּכ ומּוק
 םיִדפלְ םיִקיֵר םיִּדכְו םֶלְּכידִיְּב תֹוָפוׁש ןַתי םיִׁשאָר הָשלָש ׁשיִאָה
 יכֹנֲ) הנה ושעת ןְכְו ּואְרִת יֵּנַמִמ םֶהיֵלֲא רָמאיו7 :םיִּדַּכַה תב
 pe :ןושעת < הֶׂשעֲארֶׁשַַכ הָיָהְו הָנֲחמַה הָצְקַּב \אָב
 תוביִבְס םתַא-םּג תֹוָפּוׁשְּב םִּתַעְקְתּו י יִתֶא רשא"לכו יִבֹנֲא רֶפּושַּב
 דהַאָמּו ןועְדְנ אָבְיַוי* ם ןָעְדְנְלּו הוהיל \ "םֶּתְרַמַאו הנֲתַמַה"לְכ
 .םֶקָה ךֶא הָנֹוכיִּתַה תֶרְמָשאָה ׁשאָר הָנֲחַּמַה הָצְקַּב תאזרָשַא שיא
 :םֶדיְּב רשא םיִַּכַה ץיפְנַו תורְפושּב ּעְקְתִיִו םיִרְמְשַהתֶא מיקה
 הדיְּב וקיזחיו םיִּדַּכַה ּורְּבְׁשיו תורָפושַּב םיִשאְרֶה תֶׁשְֹׁ עקתיר2פ
 לברח ּואְרְקיו ִעוקֶתְל תורפושהי םניִמ"דוְבּו םיִליִפַלּב םֶלואמש
 -לָּכ ץֶריו הנחל ביִבְס ויִּתְחַּת שיא ּודמעיו=י :ןֹועְדנְלּו הוהיל
 הֹוהְי םֵׂשיַו יתורַפּוׁשַה תואָמד שלש ּרעֶקְתיו>> :'ױסיני ּועיִרו הנחמה

 הָטָשַה תיִּבדע הָגִחִמַה סנו הָגְחְמה-לָכְבּ ּוהֲעָרְּב שיִא בֶרֶח תֶא
 לֶאְרשיזשיא )עצר :תָּבַטילע הָלּוחְמ לבָאזתַפְׂ דע יהָתְרַרְצ

ml 

 כאלו :ןידמ יֵרֲחֲא ּופּרְריו הָשנְמרלכְמ רשֶאְדַמּו יֵלתְפַּנִמ
 ( םָהְָל ּודכלו ןידמ תאכל ְר רמאל םִיַרפֲא רַהְלֶכְּב ןֹועְדג חַָׁ
 כלו םִיֹרְפֲא שילב כ קפה יןּדרִיַהתֶאְו" הָרְּב תיָּב דע םִיָמַהדתֶא
 ןיִדַמ יבשינש כלה :'ףןּריַה-תֶאְו הָרָּב תיִּב רעי םִיַּמַה"תֶא
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 344 םיטפש 16—8,1

 ּונְרֶה בָאְזיתֶאְו ברעירוָצְּב בָרֹוע"תֶא ּוגְרַהַו בָאְזתֶאְו בָרע-תֶא
 רֶבֲעַמ ןֹועְדְּג-לֶא ּואיִבַה בֵאְזּו בֶרעדשארו ןידמלֶא ּופְְּרְו בָאְז-בקיב
 הּזַה רֵבְּרַה"הְמ םִיֹרְפֶא שיא ויל יורמאיוי 8 :ןדריל
 ןובירינ ןידַמְּב םֶחָלַהְל תְבְלה יִכ ּונָל תוארק יִּתְלְבְל ּונָל ָתיִׂשֲע

 במ אלה םֶכָּפ הָתע יִתיִׂשע"הָמ םֶתיִלֲא רֶמאּוי הכותב תא
 ןידמ יֵבְשתֶא יםיִהלֶא ןַתְנ םָכְיְּב :רֶנְעיִבֲא ריִצְבִמ םִיַרְפָא תֹללָ
 ויָלָעִמ םָחּור התפר זָא 'םֶכְּכ תֹוׂשֲע יִּתְלְכּוהַמּו בָאָזתֶאְו בָרֹע-תֶא
 :הָזַה רֶבָּרַה רָרְּבְַּב

 ותא רֶׁשֲא ׁשיִאָה תֹוָאמ-שְלְׁשּו אּוה "רבע הָנָבריִה ןועְדְנ אבי
 םַעְל םֶתַל תֹוָרְּכִּכ אָנּונְּת תוכְס יִשְנַאל רָמאו5 :לםיפדרו םיִפָיִע
 יכלמ עגל חבז יִרְחֶא ףדר יכנָאְו םַה םיִפיעיַּכ יִלְְּ רָשַא
 תני ךְיְּב הָּתַע עגמלצְו חבז ףכה תופס יִרָש מאיו :ןיָדְמ
 עֵגִמְלַצ-תֶאְו חַבֶז-תֶא הָוהְי תתְּב ןפל ןועְרּ רָמאוז :םֶחָל ּדַאְבְצל
 לער :םיִנָקְרּבַה-תֶאְו רָבְדַמַה יצוקדתֶא םֶכְרָשְּבִתֶא יִּתְׁשַרְו יִדיּב
 רֶׁשֲאּכ לַאּונפ יִשְנַא ותא ונעו תאָזְּכ םֶהיִלַא רָּבדיַו לֵאּונְּפ שמ
 םולְׁשְב יִבּושְּב רמאל לָאּונפ יׁשנאל"מג רמאופ :תְכְס יׁשְנֲא ּונָע
 םָהיִנחמּו רקרקּב עמלו חַבָזְופ ם :הּנַה לְּנַמַה-תֶא ץתא
 םיִלָּפַנהְ םֶדְקיִנְב הנחמ לָּכִמ םירָתוּנה לָּכ ףֶלֵא רשע תשָמְחּכ מע
 ינּוכַשה יִּדָרַּד ןועדּנ לַעיַי :ברה ףלש שיא ףלֶא םיִרְׂשֲעְו הֶאַמ
 :חַטָב הָיָה הָנֲחַּמַהְו הָנְחַמַהתֶא ךיו הָהְּבְנְיְו .חבנל םֶדָּקִמ םיִלְהֲאְב
 ןיָדִמ יכלַמויֵנְׁש-תֶא רצו םֶהיֵרְחָא Hs עמל תב סבי

 והלא תו יׁשְנֲאַמ רעד :סֶרְחַה Koko הָמחלפַהןמ
 אביו 5 :שיא הָעְבשְ םיִעָבְש ָהיִנָקְז-תֶאְו תוּכְס יִרָשתֶא ויִלֶא בֹּתְכַיַו
 יתא םֶּתַפְרִח רָשַא עָגַמְלצְו חַבָז הָּגַה רמי תֹוּכְס ׁשְנאלָא

 :םֶחָל םיִפעיַה ּךׁשְנַל תני ְּךיְּב הֶתַע עֶגְמְלצְו חבָז ףכה רמאל
 םֶהְּב עלו םיִנָקְרּבַה-תֶאְו רָבְִּמַה יִצֹוק"תֶאְו ריִעָה יגָקְז"תֶא חקיו<
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:8,17—9,1 JUDICUM 345 

 :ריִעָה יׁשְנַא-תֶא גְלַהְיַו ץָתָנ לֶאּונּפ לְּנַמדתֶאְויז :תֹוָּכִס יִשְנַא תֶא
 רֹובָתַּב םּתְגַרָה רֶׁשֲא םיִשָנַאה הפיא עֶנְמְלע-לָאְ בזל רַמֲאינ

 יֵמָאדיִנְּב יֵחַא רַמאיַופ :ךלמה יי ינְּב ראַתְּכ דָחֶא םֶהֹומְכְךֹומָּכ ורמאיַו <
 רֶתָיָל רמו :םֶכְתֶא יּתְנַרָה אל םָתֹוא םתיחה ול הָוהְידיִח םה
 :רַעָב ּונָדוע יּ ארי יִּ ברח * רעַּגַה ףָלׁשיאלְ םָתֹוא גְרַה םּוק ורוכְּב
 םֶקָיַו ותְרּובְ ׁשיִאָכ יִּכ ּונְב"ענְפּו הָּתַא םּוק עמלו חַבָז רֶמאננ
 רֶׁשֲא .םיִנְרַהָשַההתא חקיו עָנָמְלַצתֶאּ חַבְז"תֶא רה ןֹועְְג

 :םֶהיֵלמְנ יראֹוצְּב
 םגְךְנּב"םּנ הָּתַאםג ֹונְב"לְׁשְמ ןֹועְדּנ-לָא לֶאְרְשידשיא ּורֹמאו>

 לֵׁשְמָא-אל ןועדנ טהלֲא רַמאינ*3 :ןִיָדַמ דיִמ נָתעְׁשּוה כ ָנְּבְּ
 םֶהְלַא רמו :םֶכָּב לֵׁשְמִי הָוהְי םַכְּב יִנְב לשמאל | םֶכָּב יִנַא
 בָהָז יִמְָנדיִּ ולְלָש םֶזָנ שיא יל-ּונָתַ הָלֵאְׁש םָּכַמ הָלֵאְׁשַא ןועדּנ
 הָלְמׂשַה-תֶא שרפו ןֵּתַנ ןֹותְנ ורמאיו% :םה םיִלאָעֲמְׁשִי יִּכ םֶּהָל
 לאְׁש רֶׁשֲא בָהְּזַה יַמְזְנ לקַשַמ הר :וללָש םזְנ ׁשיִא הָמָש וכיִלְׁש

 ( וש

 ןֿמָּנְרַאָה יֵדְגבּו תוּפיִטְּנַהְ םינֹרֲהְׂשַה-ןמ דב בֵהְז תֹואַמ"עֶבְׁשּו לא

 :םֶהיִלַמְג יֵראּוצְּב רֶׁשֲא תֹקְנְעהְמ לַבְלּו ןידמ יִכְלִמ לעש
 לֵאָרְׂשִי-לֶב ּוָנזיַו הָרְפָעְּב ֹוריֵעְב ותא גציו דֿפֲאָל ןועְדְג ותוא שעל
 יִנְּ יִנָפְל ןידמ עֶנְכיוי :שקומל ותיִבְלּו ןועְדַנל יֵהְיַו םש ויִרְחֶא
 יִמיִּב הָנָש םיִעְבְרַא ץֶרֶאָה טקשִּתַו םשאר תאֵׂשְל ּוּפְסִי אלו לֶאְְשי
 :ותיִבְּב בֵׁשו שָאויַּב לעבר (-כ כ שמ
 :ּול ּויָה תוּבר םיִׁשְנִיְּכ וכְרִי יִאְצְי םיִנָּב םיִעְבַׁש יָה ןֹועְדְנְלופ
 :ךלְמיִבא ומשדתֶא םֶׂשי ןְּב איה" ולה םֶבָשְּב רֶׁשֲא ושְנֶליִפּו
 הָרְפָעְּב ויִבְא שאי רְבֶקְּב רַבָקיו הָבֹוט הָביִשּב שאו ןֹועְדַּג תמו
 יִנָּב ּובּושיו ןועְדִג תמ יֵׁשֹאַּכ יהי סם  :יִרְזעֶה יבא
 Ns :םיהלאל תיִרָּב לעב םהְל ומישיו םיִלָעְּבַה יֵרֲחַא וז לֶאְרְשִי
 םֶהיִביא"לָכ דיִמ םָתֹוא ליִעַמַה םֶהיֵהְלֲא הָוהְי-תֶא לֶאְרְשי יִנָּב ּורְכְז
 רָשַא הָבוטַהלַבְּ ןועְדּ לעבר תיִּבדִע דָסָח ושאלו :ביִבָּסִמ
 ס :לֶאְרְשייע הָשִע

 םֶהיֵלֲא רָּבַדַו וָמִא יָחַא-לֶא הָמָכְׁש לַעַבְרִיְִּב ְלַמיִבַא ליו: 9
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  9,2—I9םיטפש 346

 "מא לעבר נב 52 שיא םיעבש םֶבָּב ב לש 5 בוטל :הַמ םֶכש
 ב :יִנֲא םֶכְרַשְבּו םֶכְמְצְעדיִּכ םָּתְרְַזּו דַחֶא שיא םֶכְּב לָשָמ
 -שיו הָלֶאָה םיִרָבּדַהלָּ תֶא םָכְׁש יֵלעּב"לְּכ יִנְֶאְּב ויל וּטָאדוַחַא
 ףֶסָּ םיִעְבְש לוני :אּוְה ּוניַחֶא ּוֵרֲמֲא יּכ ךלמיבַא יָרָחֶא םֶּב
 םיִזֲחְפּו םיקיִר םיִשָנַא ךלמיִבַא ם םַהָּב רשי תיִרָּב לעב תיֵּבִמ
 לעברו ויָתֶא-תֶא גרַהיַו הָתְרַפָע ֹויִבָאדתיַב אָבִיו5 :ויָרֲחֲא כליו
 :אָּבַחַנ יִּכ ןטְקַה לעבר םָתֹוי רֵתְנַו תַחֶא ןְבָאדלע ׁשיִא םיִעָבש

 -תֶא וכיִלְמו וכלי ו אולמ תיָּבדלָכ םֶכָש ילעבה לָּ ופסָאְיַו ס
 וגיל :םֶכְשְּב רֶׁשֲא בָּנִמ ןולא"םע ךלמל ךֶלמיִבַא
 -9% 99 רֶמאיו אָרְקיִנ ולוק אָשיו םיורְנירַה ׁשאָרְּב דמעיו ְךֶליו םֶתֹויְל

 :םיִהלֲא םֶביִלַא עָמָשִיְו םֶכָש לעב לא ּעְמש ל

 תיֹנַה ה: ירָמאופ ּנילע הכלה תיזל תה
 יםיִׁשְנַאו םיָהלֲא ָךְּבַכְי יְּב"רַׁשַא יִנָשּדתֶא תלה
 :םיִצֲעָה"לַ עּונָל יּתְַלֲהְו

 ונע ִכְלס תָאובָל | הנֲאתַל םיֲִעָה ּרְמאַי
 הָנֲאּתַ םָהָל רֶמאָּתוי

 . :םיִצעֶה ב עונל יכלה

 וניל יכל ְתַאיכל פנל םיִעעָה ָרמאיַוי
 ןֵפַּגַה םֶהָל רָמאָּתַו

 םיִׁשְנֲאו םיִהלֲא חַמַשְמַה יִשוריִתְתֶא יָּתְלּדִחַה
 :םיִצעָה-לע עּונְל יּתְכַלַהְ

 .זּוניִלָע ל מ הָּתַא ּךל רֵמֲאָה-לָא .םיִעעָה"לְכ רמו 4
 םיִצֲעָה-לא לֵטֲאָה רָמאוופ

 :ןֹונְבְלַה | םכיֵלֲע למל יִתא םיִתָשִמ םָּתַא תַמָאַּב םא
 יִזְרַאתֶא לָכאתְו דָטֶאְה-ְִמ שֶא אָצִּת ןִיאדםָאְו יִלָצְב ּוסח ּואָּב

 -םָאְְֶלָמיִבֲא-תֶא ּוכיֶלְמַּוםֶתיִׁשְע םיִמְָבּו תמָאְבְדא התו
 Cp 9, 6 1 קזפ הָבֵּצַּמַה | 8 0 הָכְלָמ, א הָכֹולִמ | 9 * 7155 'תו | ל 4

pe |יֵּתְלַדֲחָה | <1 6 65 (₪ ף) 1ב || 4 65 'ִנָא 'אָה ? (50 066  :M5 + 
 זז cfg | 12 0 יָכְלָמ, א יכולמ || 13 69%
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 :ול םֶתיִׂשֲע ּויָדְי לּוָמְנִּכיםאְו ותיִּבדַעְו לעּבְריםע םֶתיִשָע הָבּוט
 םֶבְתֶא לצי דָנָנִמ ּושְפַנתֶא ךֶלְשיו םכילע יִבָא םחָלְנ רֶׁשֲא ל
 וינְב"תֶא ּונְרַהְּתַו םויה יִבֲא תיּב"לע םָּתְמַק םָתֲאְוו :ןידמ ךיִמ
 -לַע ּותָמָאדַּב ּךלמיאתֶא וכיִלָמַתְו תֶחֶא ןבָא-לע שיִא םיִעָבָש
 "םַע םֶתיִשִע םיִמָתְבּו תָמֲאְּב"םִאְוִפ :אּוָה םֶכיִחַא יִּכ םֶכָש ילעב
 אוה-םנ חַמְׂשיְו ךֶלמיִבַאַּב ֹוחְמְׂש הָּזַה םוִיַה ֹוִיֵּב"מִעְו לעבר
 -תֶאְו םָכָׁש יָלעְב-תֶא לכאתָו ףלמיִבַאמ שא אָצִּת ןיא"םָאְופ :םֶבָּב
 תֶא לכאתו אולמ תיֵּנַמּו םֶכָש יִלַעּבִמ שא אֵּצֲתְו אוְלַמ תיִּב
 ֶלמיִבַ יִנָּפִמ םָש בש הָרֶאְּב לי חַרְביַו םָתֹוי םָניַו>י :ךלמיִבַא
 חלשיו3 :םיִנָש שלש לָארְׂשִי-לֲע ףלמיִבא רשיו* סם  :ויחָא
 םֵכׁש-ילעב ּודנְביו םכש לעב ןיִבּו ףלמיבא ןיִּב הָעְר חור םיִהלֲא
 -לע םושל םַמְרְ לעברה יִנָּב םיִעְבְׁש סַמֲח אול :ָּךלָמיִבַאּ
 תֶא ּוקּנִחְרָשַא םָבָש ילעב לַעְו םִתוא גְרֶה רשא םֶהיֵחא ְּךלַמיִבֲא
 יִשאְר לע םיִבְרֲאָמ םכש ילעב ול מיש :ויַחָאדתֶא גלַהל יַד
 :ךלמיִבָאל דניו ךָרָּדּב םָהיֵלֲ רבעירְׁשֲא-לכ תֶא וניו םיִרָהַה

 ובדּוחטְביו םֶכִָּב ּורְבעַיו ויָחֶאְ דָפָעְְּ לעב אב
 ושעיו וכרדיו םֶהיִמְרַּכתֶא ּוָרצְבִיו הָָשַה ּואָציִני :םֶכָׁש ילעב
 ָּלמיִבֲא-תֶא וללקיו ושי לכי םֶהיִהְלא תב ואביו םיִלּולה
 -ןְב אָלַה ּונְדְבענ יִּכ יֹמְבְׁשִיָמּו ךלמיבַאדימ דֵבֲעְדןְּ לעב ורָמַאו
 ּונְדְבַעְנ ַעּוּדַמּ םכש יִבֲא רומח יִשְנַא"-תֶא ּודְבַע" דיק לבו לעבר
 ירמאינ ֶלֶמיִבֲאתֶא הֶריִסֶאְו יִדָיְּב הָּזַה םעָה"תֶא ןּתִי ימויפ :ּונָחְנַא
 יִרָבְּדתֶא ריִעָה רש בד עֿמְׁשפ :הֶאְְו ְּךַאָבְצ "הָּבִר ךְלמיִבַאל
 יהָמְרְתּב ךלֲמיִבֲאלָא םיִכֲאלַמ חלשווגז :וָפַא ריו דָבָעְ לעב
 ריִעָהתֶא 'םיָרָצ םָּגַהְו הָמָכְׁש םיִאְּב ֹויָחָאְו דָבָעְְּב לעב ּהָּנִה רמאל
 :הָרָשּב ברא ַּתֲארְׁשַא םַעָהְו הָּתַא הָלֹיַל םּוק ּהָּתַעְוצ יל
 אָּוההָּנַהְו ריִעָה-לע תמְשַפּו םיִכְׁשַּת שמָשַה ַחָרזִּכ רקבב הָיָהְו
 ָדַדְי אַצְמּת רָשַאּכ 1 תיִשעְ ְךיֵלֲא םיִאְצ ֹוּתֶא-רַׁשַא םַעָהְו

 םָכְׁש-לֲע ּובְראיו הלל ומעְדרְשַא םעֶה"לכְ למיִבַא םקיוא
24 1 frt QW? | 26. 28. go etc 1 ft לעג (cf Joseph [FudAng] et $V) et 

 97 nonn MSS vy | 28 * 6מס);  )6M50דבע  velקזפ לבי (6* וטקמג)
 פקrק( ? 61 6םכשהןב) | 1 86+ תֶא ּודְבַע  et 0568םכש-ןֵּב (קזק לעברי"ןב

 : |31דתא דיִבָעָה | 29 *1 6 6 רַמאְו | * טגצ* הָּנַר  el 6 655ו תא ּודְבַעַי
ft הָמּוראָב cf 41 )6* ג הָמּורְתְב) | ל 1 ₪ םיִריִעִמ 
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 םקיו ריִעָה רעש חַתַפ דמעיו דָבָעְֶּב לעג אציַו 5 :םיִשאְר הָעְבְרַא

 רֶמאּו התא לעג"אריני* באַן ּוֲֵא"רְׁשֲא םעהְוֶּלַמיִבֲא
 לַצ תא לֵּבְז ֹוֶלֵא רָמאָינ םיִרָהֶה ישאָרְמ דרוי םַעְדהְּגה לָּבְזלֶא
 םֶעְהַּנַה רָמאַו ברל לעג דוע ףסיניז :םיִשְנַאּכ הָאר הָּתַא םירַָה
 :םיִנְנֹעְמ ןולַא מ אב דָחֶאשאְרְו ץֶרָאָה רּוּבַט םֶעַמ םיִדְרֹו
 יב ַלמיִבַ ימ רמאת רֶׁשֲא ךיִפ אּופַא היא לב ויל רמו
 :ֹוּב םֶחלַהְו הָּתַע אָנ-אַצ וב הָּתְסָאַמ-רִׁשַא םֶעָה הז אלה ּונְדְבענ

6 

 ףלֶמיִבַא ּוהָפְּדְרּוס :ךלמיבאּב םֶחְלַו םֶכש .רלעב ינָפל לַעַג אָצירפ
 ּךְלָמיִבא בשירי :רעשה חַתַּפ-דע םיִּבַר םיִלָלֲ לפיו ויִנָּפִמ סנו
 ס :םֶכְשְּב תָבָשִמ ויָחָאדתֶאְו לעת לב שרי הָמּוראּב

 םָעָהתַא חַי :ךלָמיבאל ודני הָרָשה ַעָה אצינ תחי
 ךןמ אצי םֶעָה הָנִהְו אָרְֹו הָהֶשּב בֶלָאְיו םישאָר השלשל םצָחְיו
 וטשפ ומַע רשא םישארהו ְךְלַמיִבאוצ :םָּכַו םֶהיִלְע םקיַו ריִעָה
 הָרָשּב רֶׁשֲא-לּכ-לע ּוֵמְׁשַפ םיִׁשֹאָרָה יִנׁשּו ריִעָה רעש חַתַּפ ּודמַעַי
 ריִעָה-תֶא כלי אּוהַה םויַה לב ריִעְּב םַחלְנ ךֶלַמיִבֲאוצ :םוּכיַו
 ס וחֹלָמ ָהֵעֶרַו ריַעָהתֶא ץתיו גְרַה ּהָּבירְׁשִא םַעָהתֶאְו
 :תיִרְּב לא תב ַתירְצ"לֲא ואבי םֶכָשלִּדִנמ לעב לָּב משר
 למי לע :םֶבְׁש-לּדנְמ ילעבלּ ּוצְּבְקְתַה יִּ דלמיבַאל דוד
 תומְּדְרַקַה-תֶא ךלֶמיִבֲא הקיו ּותָארָשַא םַעָה לָכ אוה ןומְלַצ-רַה
 a רמו ֹומְכְׁש-לע םֶשִיַו ָהָאְׂשּו םיִצִע תכוש תרָביַנ ודי
 -לָכ-םנ ותרְכיִפ :יִנֹומְכ ושע ּורהמ יִתיִשַע םָתיֵאְר הָמ ומַעְדרַשַא
 ּותיציו חירצַה-לע ּומישיַו ְךְלֶמיִבַא ירחֶא וכלי הכוש שיא םַעָה
 ףֶלֲאְּכ םֶכְׁש-לּנְמ יׁשְנֲא-לְּכ םּג ּותמיו ׁשֶאְּב ַיִרְצַה-תֶא םהילע
 ץֶבָתְּב ןחיו ץֶבִהא למי לס ס :הָשֶאְו שיא
 םיִשְנַאָהלָּכ הָמָש .ּוסָנִיַו ריֵעָהְדּותְּב הָיָה ֹוע"לַּדנַמּוי :הָדְָּלו
 אָבופ> ולנמַה ננ"לַע ולעיר םדעּב ּורָנְסִיִו ריִעָה ילעב לכ םיִשָּנַהְו
 :שֶאְב ופרשל לּדְנַמַה חַתָּפ"דַע שגיו וב סל לְּגַמַהְרע ללָמיִבַא
 -תֶא יץרּת ַלָמיִבַ שאר" לַע בֶכָר חַלּפ תחא הָׁשֲא ְּךלְׁשּתו
 ְךּבְרַח ףֵלׁש ול רָמאיו ויָלֵכ אשנ | רעֶנהלָא הָּרַהְמ ארְקיַוצ :ֹוִתָלָנלַּ

 35 6--א-- | 44 1 6 6"ע שארַהְו | 46 649! לַעַּב cf 4 (8 לֶא תיִב |
48 1? c 6/13*%)5( ומרק | 491 ותָכּוש cf 48 | 511? לפ | 531% 6 
7MSS (Nori) PRI wattaros )31155 ץֶרָתַו wattarez) || 8 .ָלג' 
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 :תֹמיַו וְרַענ ּוהֵרָקְדיו ּוהְתְגְרִה הָּׁשֲא יִל ּורָמאָיְפ יִנֵתְתֹומּ
 בָׁשיופ :ומקמל שיא ּוָכְליו למי תַמדיִּכ לָאְרָשידשיא ּואְרי 5
 :ּויַחֶא םיִעְבְשדתֶא גרה ויֿבֲאָל ּהָשַע רֶׁשֲא לַמיִבַא תַעְר תֶא םיִהלֲא
 םֶהילא אָבתַ םַשארּב םיִהְלֶא בישה םֶכָש יׁשְנֲא תר"ל תֶאְול
 | ס לעבר םֶתֹוי תֶלְלְק

 הָאּופְךְּב עֶגּוּת לֵאָרְׂשִי-תֶא עיֶׁשֹוהְל ּךֶלֶמיִבֲא ירח קיני 0
 טּפְׁשִיו :םִיָרְפָא רֶהְּב 'ריִמְשְּב בשידאּוהְו ירָכׁשֶׂשִי שיא יוָדדְרְּב
 םָקיופ ם  ּוריִמְשְּב רבקיו תמי הָנְׁש שֶלָשְו םיִרְׂשֲע לאְרָשידתֶא
 :הָנָש םִיַּתְׁשּו םיִרָשָע er טפשיו יִרָעַלִּגַה ריִאָי .ויִרְחֶא
 "םיִריע םיִׁשלׁש םיריע םיִׁשֹלָׁש-לע םיִבָכְר םיִנָּב םיִׁשלְׁש ליה

 :דַעְלּה ץֲֶאְּב רֶׁשא הוה םויה דע ריי תוארי 'םָתל םָהָל
 פ מב רָבָקיו ריִאָי תָמ

 "תֶא דבש הוה יניִעְּ רה תוטל לאְרָשִי יִנָּב פיסי
yee eeeוי -'-\\\.₪כ ©  

jos ‘see ,האפ ₪ SR "דוק 2 mae. רךפל,  לקא hue We arr re ונוסע ו אה Sh An 

 ders כמי לַארׂשְּב הָוהְי ףא"רַירז :זהוךבע אלו הָוהְי
 'איִהַה הָנָשַּב לֵאָרְׂשִי יִנְּבדתֶא ּוצצְריו וערי :ןומע גב יב
 ץֶרָאְּב ןדריה רֶבעְּב שא לַאְרְׂשִ ינְב-לְכיתָא הָנָש הָרְׂשֲע הָנֹמְׁש
 -םג םֶחָלַהְל ןּורְיַהדתֶא ןומעדינְב ּוָרְבעַפ :רֶעְלְגּב רֶׁשֲא יִרֹמֲאָה
 ינְּב קס :דאָמ לֶאָרְׂשִל רֶצְּתַו םִָרְפָא תיָבְבּ ןיִמָנבְבּו הָדהיִ

 -ןמו יםיבצָמַמ אלה לארשי ללא הָוהְי רָמַאָיַי :םיִלָעּבַהתֶא
 ּוצְחְל ןועמּו קל םיִנּודיִצְ :םיִתָשְלּפ ןמו ןומע יבמ ירמָאה
 יתוא םָּתְבזע םֶּתַאְו5 :םֶדיִמ םֶכְתֶא הָעיִשואְו יִלָא ּוקַעָבִּתַו םֶבְתֶא
 ּוקעזו וכל+ :םָכְתֶא עישוהל ףיסואהאל ןכל םיִרָחַא םיִהְלָא ּוָדְבַעִתַו
 פ םָכְתַרְצ תַעַּב םֶכָל ועישוי הָּמה םָּב םֶּתְרַחְּב רשא .םיִהְלָאָה"לֶא
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  IO,15—I1,16םיטפש 350

 בֹוֵשַ"ִלֶכָּ ּונְל הָּתַא-הׂשְע ads הָוהְידלֶא לֵאָרְׂשִי-יִנְב ּורָמאיופ

 וגב ns ₪ ":לארשו - ושְפַנ רַצְקִּתַו הָנהְיתֶא ּוְדְבַעַיַו
 ורמאיו5 :הָּפְצִמַּב ונחיו לֵאָרְׂשִ יִנָּב ּופָסֲאיו דַעְלִּגַב ּונַחִיו ןומע
 יִנָבְּב םֶתָלִהַל ל רֶׁשֲא ׁשיִאָה יִמ ּוהָעְרְדלֶא שיִא יעל ירש םַעָה
 5 \ :רעלְ יֵבְׁשְ לכל שארל הָיִהְי ןומע

 דָלּויוי הנוז הָשַאְְִּב אּוהְו ליה רוְִּּג הָיָה יִלעְלִגַה חַּתַפיַוי 1
 הָׁשֲאָה"יִב ּולְּרניו םיִנְּב ול רֶעלְג"תֶׁשֲא דלתו :חָּתְפִיהתֶא ידָעְלִ
 הָשֶאְֶֶב יִּכ ּוניִבָאדתיִבּב לֶחְנַתִאְל ול ּורָמאו חֶּתְפִיתֶא ושרי

 ּוטְקלְתַו בֹוט ץֶרָאְּב בש ויִחֶא יגֶּפִמ הָּתְפִי חַרְבִיִי :הָּתֶא תָרּחַא
 ּומְחְליו םיִמָּיִמ יִהוצ ס :ּומע ּואְצו םיִקיִר םיִשְנַא הָּתְפִי-לֲא
 לארשידמע ןומעדינב ּומָחְלְנרֶשַאּכ י יהי :לֵאָרְׂשִי-םע ןומעדינב
 חָּתְפִיל ּוָרְמאּופ :בוט ץֶראַמ חָּתפיזתֶא תחל דָעְַ יִנְקְז ּוכְליו
 ינקזל ה חֶּתְפִי רַמאול :ןומע יִנְבְּב "המח ןיִצָקְל ול הָתיִיָהְו הָכְל
 םָתאְּב עּודַמּו יָבֲא תיִּבִמ יִנּושְרְנַתַ יִתוא םֶתאְנָש םָּתַא אלה דע
 הָּתַע ל חּתִפי-לא רעל יֵנָקִז ורמאּיו :םֶכָל רצ רֶׁשֲאּכ הָּתַע ולא
 לכל ׁשארְל ול ָתְִיָהְו ןומע יִנָבְּב תְמַחְלנְו ּונָמָע תלה לא ּונבש
 יִתוא םָּתַא םיִביִשְמְִא רָע רנקזדלא חֶּתַפִי רמי :דֶעְלנ יִבְשי
 :ׁשֲאְרְל כָל הָיִהֶא יכֹנֶא נפל םָתֹוא הָוהְי ןֵתָנְו ןומע יִנְבְּב ּהֲחְלהְל

 אסא ּוניתוניב עָמש הָיָה הוהְי חַתְפולֶא רני מאי
 ותוא יםעֶה ומישינ דָעְלַנ ינָקְז"יםע חֶּתַפִ ליי :השענ ןּכ ףְרָבְדִכ
 :הָּפצַּמַּב \ הָוהְי יִנְפַל וירבְּדלכ-תֶא חָּתְפִי רֵּבַדי ןיצקלו שארל םָהיֵלֲע

 -הַמ רמאל ןומע-ינב למלא םיִכֲאלַמ ז הָּתְפִי חלש? ס
 -לֶא ןֹומעינּב ְלֶמ רָמאיו 3 :יִצְראְּב םֶחָלַהְ יִלא תַאָבדיִּכ ְּךָלְו יִל
 ןֹוְגְרַאַמ םִירְצִמִמ ֹותֹולֲעַּב יִצְרא-תֶא לֵאְרׂשִי ח חֶלְלְיִּכ חַּתַפ יכַאלַמ
 דוע ףָחויויצ :םיִלָשְּב יֲהְתֶא הָביִשְה הָּתַעְו ןִרְרִיַה-דעו קָבִיַהְדידַעְו
 רָמֶא הָּכ ול "רָמאיַר5 :ןומע יִנְּב למלא םיִכֲאְלַמ ּהלְׁשִיו חָּתְפִ
 יב :'ןומע ינ יִנְּב ץֶרָא-תֶא בָאומ ץֶרא-תֶא לאש ח חַקְלְ"אְל חַתְפִי
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11,173 JUDICUM 351 

 :הׁשַרָק אביו ףוסדמו"דע רָּבְדמַּב לָאְרְשִי ךֶליַו םִיָרְצַּמִמ םֶתולַעּב
 ְךֵצְרַאְב אַנ"הָרַּבְעֶא רמאל םודָא למלא םיִכמְלמ לארשי חלשיוול

 בש הָבֶא אָלְו לש בָאומ ּלְמ"לֶא םְַו םוא ךֵלָמ מש אלו
 ץֶרָאזתֶאְו םודָא ץֶרָאְדתֶא בס רָכְדּמּב כו :ׁשדְקּב לֶאְרְשי
 -אלְו ןֹונְרַא רֶבְעְּב ןּונֲחיַו בָאומ ץֶרֶאְל שָמָשדחַרְזִמִמ אָבִיַו בָאֹומ
 םיִכָאְלַמ לַארְׂשִי חַלְׁשיופ :באומ לּובְּג ןונְרַא יִּכ בָאֹומ לבנְּב 3 ּואָב
 אַנ-הָרְּבעַנ לֶאְרשי ול רָמאֹינ ןּובְׁשִח ךלִמ ירֹמֲאָהְּלַמ ןותיסדלֶא
 לבב רבע לָאְרְשיתַא ןויִס ןימָאָהְאלְפ :יִמוקְמדַע ְָנְראְב
 קיי + :לֶאְרָשְיְדְע םָל הָצֶהְיּב ּונָחִיַו ומע- לָּכתֶא | ו ףַסֲאנ

 -לֶכ תֶא שרוי :איִהַה אה בוי ירמָאה ץרָאילְּ תֶא לאָרְִׁ
 הָּתַעְו הייר יי והרע ןונראמ יירֹמֲאָה לובנ

 בוטה הָּתַעְו5 :שרי ותוא וניגפמ ba הוה שירוה אמ

 "מא לֵאָרְׂשִי-סע בֶר בוָרָה בָאומ למ רוּפצרְּב קלְּבִמ הָּתַא בֹוט
 ירעְרעֶבּו ָהיֶתּונְבְבּו ןובְׁשֲחְּב לֵאָרְׂשִי תָבֵׁשְּב=é םָּב םֶחְלַג םֶחְלִ
 הָנָש תֹואַמ שלש וגר יִדילע רֶׁשֲא םיִרָעָהְדלָכְבּו ָהיּתֹונְבְבּו
 הָתַאְו כ יִתאָמָח"אְל יִכֹנֲאְול :איִהַה תַעְּב יםָתְלַעָהדאְל עוְּדַמּו
 ינָּב ןיִּב םּויַה טֵפְׂשַה הֹוהְי טּפְׁשִי יב םֶחלְהְל העְר יִּתִא הָשע
 חַּתְפִי יֵרָבְּדהלֶא ןומע יִנְּב ףךלמ עַמָׁש אֶל :ןֹומֲע יִנְּב ןיִבּו לֵאָרְׂשִי
 רבעי הוהְ חּור תפל יִהְּתופ  פ :וילא חַלָש רֶׁשֲא
 יִרָבַע רעל הָּפצִמַמּו הדקל הּפְצִמיתֶא רבעי הָׁשֵנְמתֶאְו דַעְלּגַהתֶא

 יבושב יאק תב יתד אנ רש יאַצויה ויי דב ומ
 רֶבַעְיַו* 5 :הָלֹל ּוהיְתילעַהְו הָוהיִל הָיָהְו ןומע יִנָּבִמ םֹולָׁשְב
 רערעמ םַפִיַי וב הָוהְי םגּתיַו םָּב םֶחלְַ ןומע י יִנָּבלֶא חַּתְפִ
 דָאְמ הָלּודָ הָּכִמ םיִמָרַּ לבא דעו יריִע םיִרָשִע תיּנִמי ךַאֹוּב"דעֶו
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 352 םיטפש 1-6

 ּהָּפְצִמַה חֶתְפִי אביי* | ₪  ולֶאָרְׂשִייִנְּביִנּפִמ ןומע יִנְב ּועְנְבי
 איָה קרו .תולחַמְב םיִּפְתֶּב ותארקל תאָצי ותָב הָגַהְו ֹותיִּב-לֶא
 -תֶא עָרְקיַו התּוא ותֹואְרַכ היפ :תבדוא ןּב ּונַמַמ לא הֶדיִחְי
 יֿפֹנֲאְו ייָרְעְּב תה ּתַאְו יֵנּתְעַרְכַה עַרְבַה יִַּּב ּהָהֲא רמו ויִדנְב
 הָתיֵצְּפ יִבָא רול רמתו :בּושל לָכּוא אָלְו הוהְי-לֲא יפ יִתיִצָּפ
 ל הָׂשֲע רֶׁשֲא יֵרֲחֲא ּיִפַמ אָּצְ רֶׁשֲאַכ יל השע ההיא ףךיפ"תֶא
 יִל הֶׂשֲעַי ָיֿבָאלַא רמאתו+ :ןומע יֵנְּבִמ יביא תֹוָמָקְנ הָוהְי

 םיָֹהָה"לע יתרו הָכְֲאְו םיִׁשֲָ םיָנְׁש יִִֹֿמ הפְר הגה רָבָּרַה
 יגש ּהָחּוא חָלְׁשיו יכל רמאיַו* :'יָתֹיעַרְו יכֹנֲא ילּותְּב-לַע הָּכְבֲאְו
 יהינ39 :םיִרָהֲה-לַע ָהיֶלּותְּב-לע ָךְבִּתַו ָהיֶתועְרְו איה ְּלִּתו םיִשְדֶח
 רֶדְנ רֶׁשֲא וורְדְנ-תֶא הל שעיו ָיֵבֲאלָא בָשָּתַו םיִׁשְדָח םִינְׁש ומ
 הְנְכלַת הָמיִמְי םיִמיִמ :לארשיּב קֹחייִהְּתַו שיִא הָעְְידאל איִהְו

 פ והגב םיַמי תעבְרא יֵרְְלגַה חָתְפיתבְל תו5ל לֵָרְׂשִי תב
 וַעְּּדִמ חֶּתַּפִיְל ורמאיו הָנֹופִצ רֹבעיְו םִיַרְפֶא ׁשיִא קעֶציוי 2

 ףְרׂשִנ ףְתיִּב ךמע תֶכָל ָתאָרָק אל רנו ןומַעדינָבְּב םֶחְלַהְלּתְרְבָע

 גבו ימעו יא יִתיָיָה ביר שיא םָהילא התְִי רֶמאַי :שָאּב יל
 "יִּכ הָאְרֲאְ :םֶדָיִמ יִתוא םֶּתָעָשוהאלְו 'ָכְתֶא קְעֶזָאְו דֶאְמ וע
 = םֶגְתִיַו ןומע יֶנְּב"לֲא הָרְבְעֶאְו יִַּכְב ישְפַנ 'הָמְׂשיִאְו עישומ 'ִדְניִא
 הָּתְפִ ץּבְקיוי :יִּב םֶחְלהְל הָזַה םִיַה ילא םָתיֵלֲע הָמָלו ידנְּב הָוהְי
 םִיּפָא-תֶא דַעְלִג יִשַנַא וכי םִיָרְפָאדתֶא םֶחֵליַו דָעְלִנ יׁשְנַאלְּכ"תֶא
 :"הָשַנִמ יֶּדֹותְּב םיִרְפָא ּךותְּב דָעְלּ םֶּתִא םִיֹרפָא ימילפ ו ּורָמִא יב
 פל ha יִּכ הָיָהְו םִיָרְפַאְל נריה תֹוְָּבְעַמיתָא רעל דל

 : רנדל וימי אל תֶלּבְס רָמאיַו .תלפש אָנרַמָא ל רמו
 איִהַה תַעְּב למ ןְְרִיַה תֹורְּבעִמדלָא ּוהּוטֲחְׁשו ותוא ּוחאיו
 :ףָלָא םנ םיִעָּבְרַא םִיַרְפֶאַמ
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1 2,7-- 0 JUDICUM 353 

 רֶבָקיו ידֲעְלַּגַה חָּתְפִי תֶמיַו םיִנָש ׁשֵׁש לֶאָרְׂשִי-תֶא חָּתְפִי טּפְשיול
 hes תיִּבָמ ןַצְבֲא לֶאְרְשיתַא וירְחא טָפְשִיַ* ס :רֶעְלְ יִרָעְּב
 תינָּב םיִשלשו הָצּוחַה חלש תזנָּב םיִׁשלְׁש םיִנָּב םיִשלָש ול-יָהיְ
 תַמָיַופ :םיִנְׁש עבש לֶאְרְשיתַא טפשיו ץּוחַהְְִמ ויָנַבְל איִבַה
 :ןוליא לֶאְרְשִית י וירְחֶא טָפָשיַוי ם ::םָחָל תיִבָּב רֶבְקיַו ןַצְבֲא
 ינלּובְזַה ולא תַמָיַו* :םיִנָש רֶׂשֲע לֵאָרְׂשִי-תֶא טפו נלווה
 ןוְָב לֶאָרְׂשִי-תֶא וירחא טוי ס :ןלּובְז ץֶראְּב ולב רבקיו
 םיִנָב יִנְּב םיִשלָשּו םיִּנָּב םיִעָּבְרַא ליהי :יִנֹותֲעְרּפַה ללה
 תמי :םיִגָש הָנֹמְׁש לֶאְרְשידתא טּפשיַו םֶרָיע םיעבש-לע םיִבָכְר
 רָהְּב םִיַרְפֲא ראב ןותָעְרֶפּב רבקינ ינותערפה ילַלַהְרּב ןוָּדְבע
 ס :יְקְלְמעֶה

 הָוהְי םנתי הֹוהְי יִניֵעְּב עַרָה תֹושֲַל לֵאָרְׂשִ גב פיסי 13

 העֶרצִמ דָחֶא שיא יהנו: סיי להט םיעפרא :םיִּתְׁשלְפדִיְּב
 -אָלַמ ארי :הָרָלי אלו ָרְק ע ןּתְׁשֲאְו ַחוְנִמ ומְשּו יִנְּדַה תַחּפְשִמִמ
 תיִרָהְו תל אָלְו הָרָקעִּתַא אָנ"הַּנִה הלא רָמאַ הֵׁשֲאָה-לֶא הָוהְי
 ילְכאת-לאְו רָכָשו ןָ יִתְׁשִּת-לַאְ אָנ יִרָמָשַה .הָּתַעְוצ :ןֵּ תלו
 "יב ושארדלע| :הלעידאל הָרֹומּו ןּב תלו | הָרֶה ָּּנִה יִּכ5 :אָמְט"לכ
 לֶאְרְשיתַא עישוהל לחי:אוהו ןטבַהְִמ רַעַּגַה הָיִחְי םיֶהְלא ריִזְנ
 יםיִהלֲאָה שא" ףמאל ּהָשיִאל רַמאּתו הָׁשֲאָה אָבְּתוéֿ :םיּתְׁשַלְּפ דיִמ
 ּוהיִתְלַאש אלו דאָמ אונו םיִהלֲאָה יֵדָאלמ הָאְרַמְּכ ּוהֵאְרַמּו יֵלֲא אָּב
 תְדליו הָרָה גה ₪ רַמאי7ַ ₪ ךֶּגַהאְל ומָש-תֶאְ אּוה הָּזִמִדיִא
 ריִזְניִּ האמ לָּ ֵלְכאתלַאְ רַכׁשְו תת הָּתִעְו ןּב
 ַחֹוָנָמ רתע :ותומ םוידדע ןָטֶּבַהְִמ רעּנַה .הָיָהְי םיִהְלֶא
 דוע אנאובו תְחֹלְׁש רֶׁשֲא םיִהלֶאָ שיא ינודֲא יִּב רמאיו .הָוהיְלא
 ַחֹונָמ לוּ יםיִהלֲאָה עמי :דלּויַה רעגל הׂשעגזהמ 3נרויו ו וניל
 ַהֹוָנָמּו הָדָשְּב תֶבָשוי איה הו הָשָאָהלֶא דוע םיהלָאה לאלמ לאביו
 ויִלֶא רָמאּתַו ּהשיאל דת ץרתו הֶשאָה רַהְמְתְַי :הָמַע ןיֵא ּהָשיא

 "ה-0. ₪

ewאש  

  osןופַצָב?) הָּפַצְמְב וריעב (6ש  6 (ca 6MSS !} )e'ֵגְב ֹוריֲעַּב טסו )98(6 16 7

Joseph. ZeBén) || vs rr. 12 >6° || rr. 12 ° Gn 46,14 ןולא 6 Adwu(v) | * 6 
Adwu(v), Ade | 13 6° 26גגמוג # Eller || 15 * cf 13 || °° 679905 ev Sper 
Egp. év דף ZeAAnu יִלַעַש ץראב םירפא רהבD ?1 ; (407לש.) | Cp 13, 4 5 
  vel solumםיהלא שיא  cf 3 et ad Gn 16,11 | 6 ** 1תדלוו + | 5. 7 1 f"לא 9

 שיא cf נס| * 7|41  112155 -דעו|ס * 893 הוהי|? 115 אָריו|* 93 הוהי.
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 354 םיטפש 1 4

 ַחֹוָנִמ ךליו םֶקִיַניי :יֵלֲא 'םֶויִב אָּבירְׁשַא ׁשיִאָה יִלָא הָאְרִנ הָּגַה
 ְתרּבְדירׁשַא שיִאָה הָּתַאָה 0 רָמאיו שיִאָהְלֶא אביו תשא יֵרֲחֲא
 הָיָהִי-הַמ ףיָרְבִד אבי הָּתַע ַחונמ רָאוּ :יִנֶא רַמאיַו .תֵׁשֲָה"לָא
 -רֶׁשַ לָּכִמ תֹונָמ"לֲא הָוהְי ףאלמ רמו :ּוהְׂשעַמּו רַעַנַה-טַּפְׁשִמ
 לכאת אל ןייה ןפּגִמ אָצְיררָשא למ :רַמְׁשּת הׁשֲאָה-לֶא יִּתְרַמֲא
 :רָמָשִּת היִתיִוצ-רְׁשַא ל לכאתדלַא הֵאָמִמלְכ תְׁשַּת" לַא רכשו ינו
 יד נפל הָשעגו ְךֶתּוא אָּנ-הְרִצַעַנ הָוהְי ְךָאָלַמ-לֲא ַחֹונָמ רֶמאוייפ
 מחלב לכא- אלי יִנְרְצְעַּת-םָא תּונָמלֲא הָוהְי ָךִאְלַמ רָמאיַוי5 :םיִּזע
 הָוהְי אַ ַחונמ עדיאל יִּב הָנְלעּת הָוהיל הלע הָשַעּתְיְַו

 ףירבד אבוייק ךמש יִמ הוה ּךאְלמלֶא נס רֶמאָיז :אוה
 דאּוהְו יָמְׁשְל לֶאְשִּת הָּנ הָמְל הֶוהְי ְּךָאְלמ ול רַמאיוי ְךנְדּבִכְו
 רִצַה-לע לער | הָחְנִּמַה-תָאְו םיִוְעָה :יִדָּג-תֶא ַחֹונִמ חקיויפ :יאָלפ
 בֵהלַה יתולעב לַהְיַו< :יםיִאר וּתְׁשֲאְו חנו תושעל יאָלַפַמּ הָוהיל
  ַחוָנַמּו יֵחּבְזִמַה בֵהְלבי הָוהְי-ְדַאלִמ ליו הָמיַמְׁשַה חֵּבְזַּמַה לעֶמ

 הוה ְךָאְלִמ לוע ףסניאלְו=ז :הָצְֶא םהיֵנְ"לע לפי םיִאר ֹותָׁשאְ
 :אּוָה הָוהְי ךֶאְלַמִכ חֹונָמ עָרָי וא. ָתְׁשִא-לָאָו חוָנָמְדלֶא הֵאְרַהל
 ול רֶמאְּת* :ּוניִאָר םיָהלֲא יִּכ תּוָמָנ תֹוָמ ֹותְׁשִא-לֶא ַחוָנָמ מאיו
 = אָלְו הָחְנַמּו הָלֹע 'ּונְרִיִמ חקלדאָל ּונַתיִמַהל הֹנהְי ץֿפָח ל ֹוּתְׁשֲא
 הֶׁשֲאָהרָלִתנצ :תאזַּכּונֲעיַמְׁשַה אל 'תַעְכְו הָלֲאלַּכתֶא ּונֲאָרָה
 לָחָּתַופ :הָוהְי ּוהָכְרָבִַו רעה לּהְנִיַו ןושְמְש ּומָׁש-תֶא אָרָקּתַו ןּב
 2 :לֶאְתְשֶא ןיבּו הָעַרַצ ןיּב ןֶרדהְנחְמְּב ומעפְל הוהְי חּור

 :םיִּתְׁשִלְּפ תֹונְּבִמ הָּתְנְמִתְּב הָׁשֲא אָריְו הָתְנְמִּת ןושמש דָרִיַו 4
 תונְּבַמ 'הָתָנְמַתְב יִתיִאְר הָשֶא רמי מאל ויִבָאְל דניו לַעו>
 ןיאה *1מַאְו ויֵבֲא ול רמי :הָׁשֲאְל יל ָּתואהּוחק הָּתַעְו םיִּתְׁשְלַפ
 םיּתְשְלַּפִמ הָשֶא תַחְקְל ףלוה התא הֵׁשֲא \מעדלְכְבּו ל ְךיָחַא תב

 יִניעְב הָרָשְנ יהי יל"חק הָתֹוא ֹויָבֲאדלָא ושמש רֶמאי םיָלְרֲעָה
 םיִּתְשְלְּפִמ שקבְמדאּוה הָנאְתִדיִּכ איה הָוהְיַמ יִּכ ּועְדִי אל ּוּמֲאְו ויִבָאְו+

SGN al;ל ךרבד | 4  (Sh) | 12 1c mlt Mssאּוהַה  + GAL a1זס  
trsp post 18 6 60 post 17 | 16 15MSS ny | 17lc9% | 15. 168  

 mt MSS 0 ףרבד cf 12 | 18 0 יִלָּפ vel אל, 1 6 ₪ יִאְלְּפ | 6
b-b dl, cf 20 | 20 * 5תושעל |  et trsp , adאָלְפַּמַה  GALT-MSS3hppLy 

om, 1 frt501185 ּוניִדיִמ | < 6755 #0  caתולעַכ || ל-5 6055 בחלב | 23 *  
 הָּתע יִכְו (תַע כ | Cק 14, ז1 תנמתב || 2 * ? ₪ (8%2) |": | <1 ? חק |

 3 * 41? | ** 8 ףיִבָא תיִבְּב | < 63 ְּףֶמע



14,5—19 JUDICUM 355 

 ויָבֲאְוי ןוְׁשְמְׁש דָריַופ ס :לֶאָרְׂשְּב םיִלָשִמ םיִּתְׁשִלְפ איִהַה תַעָבּו
 גָאש תֹויְרֲא ריפְּכ הָּגַהְו יהָתָנְמִת יָמְרֹּפידע "ואבו הָתָנְמִּת יּמִאְ
 הָמּואָמּו יֵָנַה עּפׁשִּ ֹוהַעְפִׁשיְו הָוהְי ָּוָר ויֶלְע תַלְצִּתו :ֹוְתאָדְקַל
 רדיו דָרז :הֶׂשָע רֶׁשֲא תֶא מאלו ויָבֲאָל ריִּגַה אָלְו ָיְּב ןיא
 תֹואְרל רסינ ּהָּתָתקְל םיִמיִמ -בַשיו* :ןושְמש יניִעְּב רָשיִתַו הָׁשֲאָל
 ּהָּרְרפ :ׁשֶבדּו הָיִראָה תָיְְנְּב םיִרֹובְּד תַרֲע הָּגַהְו הָיְרַאָה תָלָּפִמ תֶא
 ולבאיו םָהָל ןתיו ּוטֲא-לָא ויִבָאלֶא ליו לֹכָאְ ולה ליו ויֵפּכ"לָ

 -לֶא והיִבא דָניי :שֶבּדַה הָדר היראה תיומ כ םהָל האלו
 יָהיֹ'יי :םיִרּוחַּבַה וׂשֲעַי כ יִּכ 'הָּתְׁשִמ ףוׁשְמַׁש םֵׁש 'שעיו הָׁשֲאָה
 םֶהָל רַמאיויצ ּוּתַא ּויָהִינ םיִעַרמ םיִשלָש ּוחקיו "ותוא "םֶתְואְרַּ
 ימי תַעְבַש יִל ּהָתֹוא ּודיִנִּת דַּגַהְםִא הָדיִח םֶכָל אֵּנהָדּוִחֶא ןושמש
 תַפְלַ םיִׁשלְׁשּו םיִניִדְס םיִשלש םֶכָל יִּתַתְגְ יםָתאָצְמּו הָּתְׁשִמַה
 םיִניִדְס םיִשלש יל םֶּתִא םֶּתַתְנּו *ל דיִּגַהְ ללכת אָל"מֲאְו :יםיִדְנְּב
 :הנעְמְׁשנְו ָךַתַדיַח .הֶדּיִ 5 ורמאיו םיָדָנְּב תֹופיִלֲח םיִׁשלְש
 | | םָהְל רָמאיו4

 קֹותָמ אָצָי זָעַמּו ל אָצָי לֵכֹאָהַמ ]
 ּורמאיו "יִעיְבָשַה םויָּב יַהְיַנ 5 :םיִמָי תָשְלָש הָדיִחַה דיִּגַהְל ָלֶכָי אלו
 ְךֲתוא ףֶרָשְנּפ הָדיִחָהדתֶא ונלדְגְו ָךַשיִאדתֶא יֵּתַּפ ןושְמש-תֶשָאַל
 תַשֶא ךְבַתו6 :אָלַה ּונָל םֶתאְרְק ּונָשְרִיִלַה שָאְּ ךיֶבָא תיבְדתֶאְ

 יגל הָתְדֹה הדיחה יִנָּתְבַהַא אלו ינתאגְׂש"קר מאו ריִָע ןושִמש
 לו יִּתנַה אל יִמַאְלּו יִבָאְל הַגַה ּהָל רֶמאָיַו הָתְדְגַה אָל יִלְו יִמַע
 ויָהְיַו הָּתְׁשִּמַה םֶהָל הָיָהדרַשַא םיִמָיַה תַעְבש ּויְלָע ָךְבַתַוז דינא
 :ּהמִע נבל הָדיִחַה דֵּגּתַו ּוהְתַקיִצֲה יִּ הלר יִעיִבשַה םויָּב

 הָמְרטַה אָבְ םֶרָּב יעיִבָשַה וב ריִעָה יֵׁשְנַא גל ורמי
 יראמ זע הָמּו ׁשֵבְּדִמ קֹותָּמ-הַמ

 םָּתְל רָמאיו
 :יִתָדיִח םֶתאָצֶמ אל יִתְלְנֶעְּב םֶּתָשְרֶח אָלּול |

 חקיו שיא םיִשלָשו םֶהִמ יו ןולָקֶשא דָריו הוהְי חּוְר ויִלְע חַלֶצִתַויפ
 5 *%? 4 | ל אביו cf 60-85 | 5 6 1 | 8 1 cf 15,1 | זס "1 ןושמש |

 ל קצקs ושעיו | 5 dl | % 63--םיִמָי תַעְבַש | זז ** קנס add | ל 6%
 םֶתְאְרִיְּב | 15 * >59%%(6%5907) | ל >6% | 13 6! 12ל || 15 51 6 694413 יִעיִבְרַה

1c 51155 (cf &) D_;14 תעבש) || «  (vel in 14 WW; IMS valde antiq in 
sic Sor NehQ | 18 הָרְדַחַה! cf 151. 
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  I4,20—I5,17םיטפש 356

 תב לעָײו ופא רַחָיַו הָדיִחַה יָדיִנמְל תֹופִלֲחַה תו םֶתֹוציִלֲחיתֶא
 פ | ול הָעַר רֶׁשֲא ּוהָעְרַמְל ןוָשְמַש תֶׁשֲא יִהָתַוי :ּוהיִבָא

 ּותָשֶאדתֶא ןוׁשמְׁש דקֶפיַו םיַטֲח-ריִצָק יִמיִּב םיִמיַמ יהְיַוי 9
 :אובל ָהיִבָא ֹונְתְנ"אָלְו הָרְדַחַה יִתְׁשֲא-לָא הֶאֹבֲא רָמאּיו םיזֲע יִדָנְּב
 אלה ךערמל הָנְנִּתֶאְו ּהתאַנְׂש אָנָשיִּכ יִּתְרֹמֲא רַמָא ָהיִבָא רמו
 םָהְל רַמאיַוי ָהיִּתְחַּת דל אָנייִהְּת הָּנֶמִמ הָבֹוט הָּנטָּקַה ּהָתוחַא
 לוי :הַעְר םַמַע יִנַא הָשעְיּ םיִתְשלָּפַמ םַעָּפַה יִתְיְקִ ןושמש
 בָנָזלֶא בָנָז ןפיו םיִדפל חקיו םיִלָעּוש תואָמשלש כָל ןושְמש
 םיִדיּפַלַּב שָארָעְבַיַוכ ות תֹובְניַה יִנְׁשְויִּב דָחֶא דיפל םֶשיו

 :תִיָז 'םֶרּבִדדַעְו הָמְקִידעְו ׁשיִדָנִמ רעֶבו םיִּתְׁשִלְּפ יתֹומקְּב חֶלשְי
 יב יֵנְמִּתַה ןְתֲח ןושְמש ּורְמאַָו תאז הָׂשֲע יִמ םיִּתְשַלְפ ּורְמא6
 ּהָתֹוא ּפְרְׂשִו םיִּתְִׁלְפ ּולעיַו ּוהָעְרְמְל ּהָנְּתִַו ותָשאתֶא חֶקָל
 "מא יִּכ תאְזָּכ ןּושַעְמְיֶא ןֹוׁשְמַׁש םֶהָל רֶמאָנו ׁשֲאְּב ָהיֶבָא"תֶאו
 הָלודָנ הּכמ דרי קש םָתֹא ףיו* :לתחֶא רֶחאָו םֶכָב יּתְמקִ
 הָדּוהיְּב ּונֲחיַו םיִּתְׁשִלְפ ולעיר פ :םטיֵע עלַס ףיִעסְּב בֵׁשיו דריו
 מא ונילע םֶתיֵלֲ הַמְל הָדּוהְי שיא רמו :יִחָלְּב שי

 ןושמשל + ורמאיו םֶמיע a ימלא הי הּוהיִמ שיא םיִפְלַ תֶשלֶש
 רָמאּיַ ול תיִׂשע תאוזהמּו םיִּתְׁשִלּפ ּונָּב םיִלָשִמיִּ העי אלה
 ּונְדרַ ךרסאל יל ורמי :םֶהְל יִתיִׂשֲע כ ב ושע רֶׁשֲאַּכ םֶהָל
 יב ןוענְִּתְַּפ יל ּעְבׁשִה ןושָמש .םֶהְל רַמאַיַו םיִתָשלָּפדדָיְב ִּתַתְל
 תָמָהְו םֶדָיְב ךּונַתְנּו ךְרְסָאְג רֶסֶאהיִ אל רמאל ל ּורָמאיַוי :םָּתַא
 :עֶלסַהןָמ והולעו םיִׁשָדֲח םיִתֹבֲע םיַנְׁשְּב ּוהָרְסַאו ְּךָתיִמְנ אל
 הָוהְי ַחּור ויָלֲע חַלְַתַו ותא ּועיִרַה םיִּתְׁשְלְפּו יִחָל-רֲע אבדאוה 4
 ׁשֵאָב ּוָרעְּב רֶׁשֲא םיִּתְשּפַ ויִתֹועור ז-לע רֶׁשֲא םיתבעה הָניִיְהּתַו

 ודי חלָשינ היט רֹומֲח"יחְל אָצִמיניפ :ויָרָי לעמ וירוס וסמינ
 ןושְמש רָמאַָויé :שיִא ףָלֶא הבד החי

 :שיא ףַלֶא יִתיִּכַה רֹומֲחַה יִחְלִּב םִיָתְרִמֲח רֹומֲח רֹומֲחַה יִחְלְּב
 תַמָר אּוהַה םוקמל ארקיו ודימ יִחְלַה ךלשיו רֵּבדְל ֹותלַכְּכ יִהְיַויַ

ins 6 TTD) cf 69 | 6 ins 615, 3 658 סטדסט | 5 * 1 ₪ תודָשב | °  Cp 
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1 3 JUDICUM 357 

 ףְּדְבע-דִיְב ְתַתָנ הָּתַא רמאינ הָוהְי"לֶא אָרְקִיַו ראָמ אָמצַו :יִחָל
 דִיִּב יִתְלַפִנְו אָמֲצַּב יא הָּתַעְו תאְּיַה הָלדָּנַה הָעּושְּתַהדַתֶא
 ּונַמִמ ּואָצִיַו יִתָלַּברִׁשַא ׁשֵּתְכַמַההתֶא םיִהְלֶא עקְבִיַוי :םילרעה
 רֶׁשֲא אַרוקַה ןיע המ אָרָוְב-לע יחי דחו בֶׁשּתו ְתׁשַו םימ
 םיִּתְׁשִלְפ יִמיִּב לאָרְׂשִײתֶא טֵּפְׁשִ>י  :הָּנַה םִיַה דע יִחְלּב
 פ הגש םירְׂשֲ

 :ָהיֶלַא אָבִיו הָנוז הָׁשֲא םָׁשאָרַו הָתנע ושמש ליי 6
 יהָלְוַלַה "לכ ולדּובְרֶאיַו ּוּבְסִיַו הָּנַה ןּוׁשְמַׁש אָּב רֹמאָל ו םיִתְּנַעְל

 :ּוהָנְגרַהְו 'רֵקְּבַה רוָא-דע רמאל הלילה ׁשְרחְתיו ריִעָה רַעָשַּב |
 תוָתְלַדְּב זחָאיו הלילה יִעְחְב סקי הלילה יצֲח-רַע ןושמש בָכָשיַו
 ויפַתְּלע םֶשּיַ חיּבַהדבע םעסיַו תומה יִתשבּו עהרע
 פ  ִרְבַח יגְּפלַע רֶׁשֲא רֶהָה ׁשֹאָרילֲא םלעָיו

 ולעיופ :הלילה ּהמשּו קרוש לַחְנּב הֵׁשֲא בהֲאיו ןֵכייֵרֲחא יה
 לוג וחכ הָמַּב יִאְרּו ותוא יֵּתַּפ הל ּורָמאיַ םיִתְשַלָּפ ינרס היל
 הָאַמּו ףלֶא שיא ּךֶלְַּתַנ ֹונְחַנֲאו וועל ּוהָנְרסַאנ ול לכּונ הָמָבּו
 לוד כ הָמּב יל אָּב"הָדיֶנַה ןושמש"ל הל רָמאָּתוַ יס

 לול :םָדֲאָה רֵחֲאְּכ יִתיִָהְו יִילֲחְו rad רֶׁשֲא םיִחַל םיִרָתְ
 ּוהָרְסַאּתו וברחדאל רשא םיִחָ םיָרָתַי הַעְבְׁש םיִּתְׁשִלַפ ינרס הל
 ןושְמְש ּיִלָע םיִּתְלִּפ וילא רָמאּתַ רֵדֲתַּב הל בשי בּראָהְופ םֵהָּב
 אָלְו שָא חיִרַהְּב תְרענַה- ליִתְּפ קַתָּנִי רׁשֲאּכ םיִוְתִיַהיתֶא קת
 ְָּבַדִּתַו יִּב ִּתְלֲתַה הֵּנִה ןושְמְש-לֶא הָליִלּ מאת :וחכ עֶדּונ
 -םא ָהיֶלֵא רָמאיויי :רָסָאַּת הָמּב י) אָּגהָדיִנַה הָּתַע םיִבָזכ יִלֶא
 הָכאָלְמ םֵהְב הֶשַעְנְאל רשא םיִׁשָדֲח םיִתבַעַּב יִנּורְסַאְי רֹוָסֲא
 םיִׁשָדֲח םיתבע הרי חקתו :םָרֲאָה דחאָּכ יִתיִיָהְו יִתילֲחְו

lt דוצ 5 

 בשי בָראָהְו ןושמש יל םיִּתְשְלִּפ ֹויָלֲא רָמאָּתַו םַהְב ּוהָרְסַאַּתַ
 ןושְמַשדלא הלל רָמאתַו :טוחַּכ יָתעְרז לַעָמ םֶקִּתַנִיו רֶדָחְּב
 רַסֲאַּת הָמּב - יהָדיִּגַה םיִבזַּכ ללא רּבדִּתו יִּב ָּתְלַתַה הָּנַה"ִרֲע

 יתָכסמַהמע ישאר תּוְָלֲחַמ עבְשיתֶא יגְרֲאּתבַא ָהיֶלא רָמאיַו |
 10 69 הוהי | Cp 16, 1 613% al +םֵׁשָמ | 2 * 5 6 6 דג | * 1 םֹויַה|
 < 8%(64--) + ueivwuer (הָּכַחְנ) | 3 6 + םֵׁש םֶחיִנַנ | 6 ב -תא קתניו
 םירתיה | ז3 * 111155--אָּנ | * מפ 6[ 69998189  יִתיִלָחְו דֶתִיַּב ּתַעְקְתְ

 םֶדָאָה דַחֵאְכ יִתיִיָהְו



 358 םיטפש 28—16,14

 וּתָנְׁשִמ ץקייו ןֹוׁשְמַׁש ְּיֵלֲע םיִּתְׁשִלַּפ ויָלֲא רָמאּתַו דֵתַיַּב עקְתתויצ
 רמאת יא ויָלֲא רָמאּתַני :יתָכָּפִּפַה-תֶאְו גְרָאָה ידתיַהתֶא עסיו
 יִל ָּתְדְּגַהדאָלְו יִּב ָתְלְתַה םיִמְעְּפ שָלָש הֶז יִּתַא ןיא הבל ךיִּתְבַהַא
 הצלת םיַמָּיַה- לָּ ָהיִרְבְדְב יל הָקיִצֲהְיּכ יהיו :לוְדְנ ְךַחַּכ הַמַּב
 -אל הָרֹומ הל רַמאּיַ ובלה לּכ-תֶא הָל"דגיווז :תּוִמל וׁשְפַנ רצקתו
 .,,רֶסִו ּתְֿלנימָא ימא ןַמָּבִמ נא םיִהְלֶא ריזְנדיִּ יׁשארדלע הֶלָע
 2 דיִּגַהדיִּ . הלילד אָרְתַויפ :םֶדָאָה"לֶכּ יִתיִיָהְ יִתיִלֲחו יחכ יֵּנַּמַמ
 -יִּכ םעַּפַה ולע מאל םיּתְׁשִלְפ ינרסְל א אָרְקִּתַ חַלשְּתַו ובל" לְּכ-תַא
 יףסָּבַה לע םיִתְׁשִלְפ ינרס היֶלֵא 'ֹוֵלֲעְו וָּבְלְלֶכדתֶא "הל דֶּנִה
 עַבָשדתֶא יתֿלנת שיִאְל אָרְקִּתַו ְהיִכְרְּבי-לע ּוהָנְׁשִיִּתוופ :םִדֶיַּב
 םיִּתְׁשְלְּפ רַמאתופ :וילֲעַמ וחפ רסיו 'ותונעל לֲחּתוי ושאר תֹופְלֲחַמ
 אּוהְו רַעָנאְו םעּֿפְּב םעפְּכ אֵּלֲא מאיו ֹותָנְׁשִמ ץֶקיו ןוׁשְמְׁש ְּיֵלֲע
 ויניע-תֶא ּורּקנִַו םיִּתְׁשלְפ ּוהּוזֲחאיַ> :וילעמ רס הָנהְיַיִּכ עדי אָל
 :םיִריסַאָה תיִבְּב ןָחֹוט יִהיַ םִַּתְשַחנּב ּוהּורסאיו הָתּנִע ותא ּודיִויו
 םיִתְׁשִלפ ינסו פס :חָלְג רשָאּכ ַחְמְִל ושאר"רעָש לָחַיו>>
 ןַתָנ Bn יי םֶהיְִלָא Rak לּוָרג"חַבְז בול ֹפְסֶאָב

 ארק מאיו טל יבוטיכ הי 25 \:גנימלהתַא; הָּבְרַה ראו נצר
 קַחצִיִו םיִריסַאָה תִיַּבִמ ןוׁשְמְׁשְל וארקיו בלה -קַחשיו ןושֶמְשל
 רעַגַה-לא ןושמְ רָמֲאנ>5 :םיִדּומַעָה ןיּב ותוא ּודיִמַעָיַ םָהיֵנְפִל
 ןוָכָנ תִיַּבַה רֶׁשֲא םיִדָמַעָהתֶא יִנָשִמיַהְג יתוא הָחיִנַה ּודָיְּב קיזַחמה
 לָּכ הָמְשְ םיִׁשָנַהְו םיִשָנַאַה אָלְמ תִיַּבַהְול :םהילע ןַעָשֶאְו םָהיֵלֲע
 קיְִׂשִּב םיִאֹרָה יהָשַאְו ׁשיִא םיִפְלא תָשַלָשּכ ג ַה"לעְ םיִּתְׁשִלַפ ינְרֵס
 אָנ יֵנֵרְכְז הוהָי ינרַא רמאיו הָוהְי-לֲא ןוְׁשְמְׁש אָרְקיו* :ןְשְמַׁ
 ייִתָשִמ תֶחא-םקְנ הָמְקנֲאְו יםיִהלֲאָה יהָּזַה םַעָּפַה ְּךַא אנ יִנֵקְדַחְו
 14 9 ins (cf 659059 -Dy ושאר .תופְלִחַמ עַבָשתֶא גרָאְתו ּוהְנָשיִתַו
 תָכָּסִּמַה |? 4! דתיה | < 6A! a1 + א0\ 0% יזע | 16006 0 | 16 63%
 al "הֶליִלַה | 18 *1 6 Q mlt MSS Vrs יִל | ל 1 6 221155 ּולַעיִו | = 1 ףסכה_ו |
 Ig * 698% al ןיִּב (ava pégov) | 1 חלנו | = 6 64% al תונעל לָחיַו |
 21 1 6 K םיִריִסַאָה;  םיִרּוסַאָה | פס + 24 6 25 | 25 * 0 בֹוטָּכ, K בוטדיּכ |
 ל 9(781969) ּוניִנָפְ | < 6 21 | %1 5% קחשיו | 26 0 יִנָשיִמַהְו  יִנׁשְמיֵהְו; 1
 יִנָשָמַהַו | 27 *" add scribae esse vid | 28 *1 ft הוהי RL) 2/5 206 ]הוב 1 |

 ל GAL, frt dl | © 603% unam ultionem; 1 prb 4 || $8 יתשמ.



16,29—18,2 JUDICUM 359 

 רֶשֲא ְּךנֶתַה ודומעו יִגָשתֶא ןֹוׁשְמְׁש תפל :םִיִתְשלְפִמ יִניִע
 :ְלאֹמְׂשִּב דָחֶאְו ּוניִמיִּב דָחֶא םָהיֵלֲע ּךָמסיַו םָהיֵלֲע ןוֵכָנ תיבה
 תִיַּבַה לֵּפיַו ַתֹכְּב טיו םיִּתְׁשִלְּפ-מע יֵׁשְפַנ תָמָּת ןושְמש רָמאופ
 ותֹומְּב תיָמַה רֶׁשֲא םִיִתַּמה ָָּהיַו וְב"רֶׁשֲא םַעָה"לָּ"לַעְו םיִנְרְפַה"לַע
 יָא ּוהיִבָא תִיּב"לָכְו ויָחֶא דרי יח תיִמַה רֶׁשֲאַמ מ סיפר

 ס הנ םיִרְׂשֲע .ארשודתא טפש אּוהְ ויִבָא
 ףֶלֶא ומָאְל רמאיו> :ּוהיְביִמ ומְשּו םִיָרְפֲארַהְמ שיִאדיִהוי 17

 = יַנָזָאְּב תְרַמָא םגְו תיא ייתאו ל" חל רֶׁשא ףַסַּכַה הֶאַמּו

 :הָנהיִל יִנְּב ּורְּב ומא רמתו .ויתְחְקְל יִנֲא יּתִא ףקְּבַה"הּנַה
 יִּתְׁשּרְקַה שּדְקַה ומא רַמאּתַו מאל ףסַּכַה הָאַמּודףָלָאתֶא בש
 ּונבישא הָּתְעְוי הָכָּסַמּ לֶסָ תושעל ייָנָבְל יִדּיִמ הוהיִל ףְסָּכַהתֶא
 ּוהָנִּתִּתַו ףַסַּכ םיִתאָמ מא ח קתו ֹומֲאְל ףָָכַה"תֶא בשלו+ :'ְךל
 הָכיִמ ׁשיִאָהְופ :ּוהְיָכיִמ תיִבָּב יָהָיַו הָכָסַמּו לָסַּפ ּוהֶשעיו ףרוצל
 ויִנְּבִמ דַתַא דידתֶא אלמיו םיֿפָרְתּו דופא שעיו םיִהֹלֲא תיֵּב ול

 ויניעְּב רֶׁשְיַה שיא לֵאָרׂשְִּב ּךָלַמ ןיא םֵהָה םיִמָיִב :ןֵהכָל ולְיִהְי
 יהָדּוהְי תַחַּפְׁשמַמִי הָדּוהְי םֶחָל תיֵּבִמ רַעָניִהְִיז סם  :הֵׂשֲעי
 הָדּוהְי םָתָכ תיִּבַמ ריֵעָהַמ שיִאָה ְּךֶליו> :םָׁשְ-רְג אּוָהְו יול אּוהְו
 :וְּכְּד תושעל הָביִמ תיּב-דע םִיְרְפֶארַה אָבִיַ אָצְמִי רֶׁשֲאב רּוגְל
 הָחְ תיֵּבִמ יֵבֹּנֲא יול ויל רֶמאּיַנ .אובַּת ןיִאמ הָכיִמ ול"רָמאופ
 הָבָש הָכיִמ ל מאוס :אַצְמָא רֶׁשֲאּב רּונָל ךלה יִכֹנֲאָו הָדּוהְי

 רעו םימנל כ תרׂשע לתא יאָ |הכלּו באל ל"ה ימע
 יָהיַנ ׁשיִאָה-תֶא תָבׁשְל יִוָלַה לָאוײויי :ייִוֵלַה ְךְליַי ְּךֲתְיְתַמּו םיִדָנַּב
 רעֶּנַה וֶלְדיַחיַנ יִולַח דָידתֶא הָכיִמ אלמינ* :ויָנְּבִמ דָחֶאָּכ ול רעַּנַה
 הָוהְי ביטי יִּתְעֹלי הָּתַע הָכיִמ רֶמאַיני :הָכיֵמ תיִבּב יָה ןֶהְכְל
 למ ןיא םַהָה םיִמֵיַּבי 5 :ןהכל יִנָלַה יל"הְיָ יִּכ יל
 דאל יּכ תָבָשַל לֲחנ וֶלשקבִמ יִנָּדַה טֶבָש םַהָה םיָמָיבּו לֶאְרְשיּב
 ּוחְלשיְו> :ה הל ַחְנְּב ילֶאְרָשְייִמְבָש ךותַּב אּוָהַה םויַהְדדִע ול הָלְפָנ

 ליִמדיִנּב םיִשְנַא 'םֶתּוצְקִמ םיִשְנֲא הָׁשֹמֲח יםָתְחּפׁשמַמ וןֵד"יְִב
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 ָּכָל םֶהֵלֵא ּוָרְמאיו ּהָרָקָחְלּו ץֶראָה-תֶא לּגרְל לאָּתְׁשִאַמּו הַעְרָצִמ
 הָמֵהכ :םש ניל הָכיִמ תִיַּב"דַע םִיֹרפָא"רַה אב ץֶרֲאָהתֶא ּוֵרָקִח
 ּורְמאו םָׁש ּורְּסיַ וולה רַעּגַה לוק"תֶא ּוריִכַה הָמַהְו הָכיֵמ תיִּבדֶע
 רָמאיַוצ :הָפ ךל"המו הֶזֶּב הַׂשֹע הָּתַאזהָמּו םלַה ָּךאיִבַהְיִמ ול
 ּורָמאו :ןהכל וליַהֲאְו ינְכְׂשִו הָכיִמ יל הָשַע ּהֹוְכְו הֶזָּכ םָהְלא
 םיִכְלְה ּונְחנַא רָשַא ּונָּכְרַּד ַָלֹצַתַה הָעָדִנְו םיהלאב אָנְ"לֶאְש ול
 רֶׁשֲא םֶבּכרּד הוהְי חג םולָׁשְל כָל ןֵהֹכַה םֵהל רמו :ָהילֲ
 םַעָהְדתֶא ּוֵאְריַ השל אבי םיִׁשְנֲאָה תֶׁשֵמֲח כלול :ּהָבוכלת
 -ןיִאְו חט ו טקש יםיגדצ טַּפְׁשִמּכ חטָבְל תֶבָשוי* ּהֵּבְרְקְּבירְׁשַא
 היא רב םיִנדיִצְמ הָּמַה םיקוחרו ירָצָע שרוי ץֶרָאְּב רַבָּד "םיִלְכַמ
 םהְל ורמי לֵאתְׁשֲאְ הָעְרַצ םַהיַחַאְלֶא אבו :"םָדֲא"ע םֵהָל
 -תֶא ּוניֵאָר יב יהל הלענו יהָמּוק ּורָמאיופ :םָּתַא הָמ םֵהיֵחַא
 אבל תָכְלְל לָצעַת-לַא םיִׁשֲחַמ םֶּתִאְו דֶאְמ הָבּוט הֵּנַהְו ץֶראָה
 םִיַדי תָבָחְר ץֶרֶאְהְו חטּב םעלָאוּואָבָּת םלֲאָבַכוס ץֶראָה"תֶא תֶׁשָרָל

 רֶׁשֲא רָבָּד"לְּכ רֹוסְחַמ שא רָשא םוקמ' םֶכְיְּב יםיִהלֲא ּהָנְתְנ"ִ
 לֶאָתְׁשֲאַמּו הָעְרְצִמ יַגְרַה תַחּפְׁשִמִמ םֶשַמ ַּעְסיניי  :ץֶרֲאָּב
 םיִרָעַי תָיְרְקְּב ּנֲחַיַו לע :הָמֲחָלִמ יִלָּכ רּוְנָח שיא תואְמ"שש
 הָּגַה הֶּזַה םויה רע ןֶדהַנַחִמ אּוהה םּוקָמַל ארק ןָּכְלע הָדּהיִּב
 תיּביע ּואְביַו םִיְרְפֶאדרַה םֵׁשַמ ּוָרְבַעְיִנ< :םיִרָעְי תיק יִרֲחֶא
 שיל ץֶרֶאָה-תֶא לֵגַרְל םיכְלהה םיִשָנַאָ תָשָמְח ונעו :הָכיִמ |

 םיֿפָרתּו דפַא הלאה םיִתָבּב שי 5 םתְעריה םֶהיִחַאדלֶא ּורמאּ
 התיבדלֶא ואבו הָמָש וריי :וְשֲעַת-הַמ ּועָּד הָּתַעְו הָכַפִמּו לֶסַפּ
 ישיא תוָאַמְששו< :םּוֶלָשְל ּוָללֲאׁשִיו יהָכיִמ תִַּבי ולה רעה
 לעיל :'ןד יגְּבִמ רשא' רעשה חתְּפ םיִבָצִנ םֶּתְמַחְלִמ יִלָּכ םירוגח
 -תֶא 'ּוחְקָל יהָּמִׁש ּואָּבי ץֶרָאָה-תֶא לגְרְל םיִכָלְהַה םיִׁשְנאָה תַשְמִח
 תַתָפ צג הפה הָכֵּסַּפַה-תֶאְו םיִפרְּתַה"תֶאְו דֹופַאָה-תֶאְו לָסָּסַה

4 1 ft הֹוָכְו | 5 1 חַלְצְתַה cf 69 ג1 | 7 == 1 'וגו 'שוי ריִעָהְו et זק 
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 תב ּואְב הָלֲאְויי :הָמְחְלִמה יִלְּכ רֵּנֲחָה שיאָה תֹוִאַמ"ׁשִׁשְו "רַעָשַה
 רָמאָיו הָכַּפִמַהתֶּאְו םיִפָרְּתַה-תֶאְו דופאָה לֶסָּפרתֶאי וחְקיִנ הָכיִמ
 -לע ָּךְדָיְםיִש שרֶחֶה ול ּורְמאַוופ :םישע םָּתַא הָמ ןֵהֹּכַה םֶהיֵלֲא
 ׁשיִא תיֵבָל ןָהכ ָךִתויַהי בּוטַה ןֶהכְלּו בָאְל ּונָלדהְיְהְו ּונָּמַע ךלו ךיפ
 ןַהֹּכַה בל בטיס לאש הָחּפְׁשִמלּו טבל ןַהֹכ = ףתויה דא דָחֶא

 אנ

 :םהינפלנ גבה הגקמה-תֶא ףטהדתא מישו וכלוו ניי

 תיּביסע רָשַא יםיִּתְבַּב רֶׁשֲא םיִשְנַאָהְו הָכיִמ תיּבַמ ּוקיַחרַה מַה |
 ּּבַסו ףְדיַנְּב-לֶא וארקיו 3 :ןֶדְייִנְּבתֶא וקיִּבְךו ּוקַעְזִנ הָכיִמ
 -רֶשַא יִהְלֶאתֶא nates :ֵתְקַעְזִניֹּכ ךְלדהמ הָכיֵמְל ּוָרָמאיַו םֶהיִנפ
 יִלָא ּוָרְמאְּת הז"המּו דע יָל-המו ּוכְלִּתַו ןֵהֹּכַה-תֶאְו םּתַחְקְל יִתיִשָע

 פיפ ונע לוק עמשת"לא ןְזיינְּב ויָלֲא ורמאוו= ליה
 וכלי ְָתיִּב שָפְְו ָךֵׁשפַנ הָּתְפַסֶאְו ׁשָנ יִרָמ םיִשְנַא םֶפְב
 דלֶא בֵׁשיו ןפיַו ּונָמַמ הָּמַה םיִקָזִחְדיִּכ הָכיִמ אָרַיו םָּכְרַרל ןֶדְיִנְב
 רֶׁשֲא ןהּכַהתֶאְ הָכיִמ הָשָעדרֶשַא יתַא ומקל הָּמַהְוז > :ֹותיֵּב
 בֶרָח"וִפְל יםָתֹוא וכו חטבו טקש םעדלע שיל-ילע ואבי ול-הָיָה

 רבו ןודיעמ אֹיֵהיהָקוחר יִּכ ליפמ ןיְִוי* :שָאב פרש ריִעָהיִתָאְו
 ריִעָהדתֶא ּוְנְביַו בּוְחְרתיִבְ רֶׁשֲא קָמַעְּב איהְו םֶדָאםִע םֶהְלְןיִא
 דלי רשא םָהיִבַא ןב םשָב ןד ריִעָה-םַׁש ּוָאְרְקִיַוי :ּהָב ּובשיו
 ןֶדְיְִּב םֶהָל .ּומיקיני* :הנשארְל ריעָהיבש של םלּואְו -לֶאְרְשיַל
 םיִנֲהְכ ּויָה ויָנְבּו אּוְה הָׁשנֿמ-ןּ םשרּגּב ןָתְנוהיַ לֵחַּפַה-תֶא
 הָכיִמ לֵסַפ-תֶא םהְל ּומישיו=: :ץֶרֶאָה תֹולָנ םוידדע יִנָדה .טֶבָשל
 2 :הֶלָשְב םיִהלֲאָה"תיִּ תֹויֲ מודל הֶׂשע רֶׁשֲא
 רג יול שיִאויַהו לֵאָרׂשְב ןיא למ םַהָה םיִמּיַּב יִהיְוי 91

 ּהָנְזִתַו> :הָדּוהְי םֵחָל תיִּבָמ ׁשגליפ הֵׁשֲא ולדחקיו םִיִרְפָאדרַה יִתּכְרָיּב
 -יִהְּתַו הָדּוהְי םֵחָל תיּבלֶא ָהיִבָא תיִבלֶא ּתֶאְמ ְּךֶלּתַ ושל רילעש
 -לע רבדל ָהיֶרֲחֲא ליו ו ּהָשיִא םֶקיו :םיִׁשְדֲח הָעְּבְרַא םיִמָי םָׁש

18 °° 1 c Gr תֶאְו לֵסַּפַהתֶא |20 167 הָכֵּסַמַה-תֶאְ לֵסַּפַה-תאו | 21 ו- 
 םיִהלֲאָה  | 22 ™ >609L | 23 ** <6 | 27 * ins frtםיִשָנַהתֶא 1 ףטה-תאו

cf 24 ||? 23MSS GALRLSR ;דע 1 4 | > Seb ,ּהָתוא 1A | 28 cf7° | 6 
ca 30MSS GA al םֶשָּכ | 30 sic 41; compl 155864 השנמ , 1 6 GMSS#ly 

(cf 3°) השמ || Cp ro, 2 6910010 al kai dpyicon, 1 prb ARI. 
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 ָהיִבָא תִיַּב 'ּוהָאיִבְּתַו םיִרֹמֲח דָמָצְו ומע ֹוָרעֵנְו יוָּביִשֶהְל הָּבל
 הָרֲעּבַה יִבַא ֹונְתְח וָּב"קְנֲחַי :ותארקל חמשינ הָרעַּנַה יִבֲא ּוהֲאְריַ
 םויַּב יִהיְופ :םָׁש ּוניִלִיַנ ּוּתְׁשִַו ּולְכאיַו םיִמְי תֶׁשְלְׁש ותא בָשיו
 ונָתְחלֶא הלענה יבָא לָמאיַו תכְלְל םקינ רקָּבַב ומיִכָשּיַו יִעיִבְרַה
 וְָּחַי םֶהיֵנְׁש ּולָבאיו ובָשיו6 וכל רַחֶאְו םֶחְלְַתַּפ ְּּב דַעְס
 ל בַטיְו ןילו אָנלָאוְה שיאָהלֶא הרעה יֵבֲא רָמאינ תש
 רֶקְבַב םָּכְׁשו* :םָׁש לו בֵׁשיו ונְתִח וּב"רצפיו תבל ׁשיִאָה םָקיו7
 ּוהְמִהַמִתָהְו ו לבבל אָנידָעְס הרענַה יבא ורָמִאיו כלל יׁשימחה םֹויַּב
 וָשְנליִפּו אּוה תֶכָלְל ׁשיִאָה םָקו :"םָהינְׁש ולָבאיו םויַה תֹוטְנ-רע
 בולעל םויַה הָּפְר אָנ הֵּנִה הָרעגַה יבא ֹונְתֹח ול רמי :ורענו
 רֶחְמ םָּתְמַּכְׁשַהְ בבל בטיִיְו הפ יל יםּויַה תֹוָנֲח הָּגַה אוניל
 אביו ל םֶקָיַ ןּולל שיִאָה הָבָאדאְלוי יִּבלָהֶאל ָּתְכלֶהְ םּכְּכרדל
 וׁשְנליִפּ םיִׁשּובֲח םירומח דַמַצ ומַעְו םלָשּוְְי איה סּובָי חכנדדע
 -הָכְל ויָנדַא-לָא רעֿפַה רָמאיַו דָאָמדֹכ םויַהְו סּובי"םע םָהיי :ֹומע
 וינדַא ללא רַמאִיַוי :ּהָּב ילו תַאּזַה יֵסּוביַה-ריִע-לֶא הָרָּסָנְו אב
 -דע ּונְרבְעְו "הָּנַה לַארׂשִ ינְּבִמדאל רָשַא ייִרָכָנ ריִעדִלא רּוסְנ אל
 וא הָעְבְּגַב ונלו | תומקמה ידֲחַאְּב הָבְרָקְנְו ל ורעבל רמו :העְבַּ
 רש הַעְבֵּנַה לֵצֲא שָמָשַה םֶהָל אָבִּתו כלו ורבַעיו + :הָמְרְב
 ריִעָה בֶחְרְּב בש אביו הַעְבַּנַּב ןּולל אוב םָׁש ּורָסיוי5 מנ

 -ןמ אָּב ןֵָז שיִאוהָגִהְויפ :ןולָל הָתְיְַּה םָתֹואףַּפאִמ שיא ןיִאָ
 הָעְבּנַּב רֶָנאּוהְו םיִרְפֶא רַהַמ ׁשיִאָהְו בֶרְעְּב הֶדָשַהְְִמ ּוהָשְעַמ
 ַחָראָה שיִאָה-תֶא אְרָיַו ויָניִַע אָשיַניז :יָניִמִי יִנָּב םּוקֶמַה יִשְנַאְו
 רֶמאיו :אוְבָּת ןיאָמּו ךלת הָנֲא ןקְזַה שיִאָה רמי ריִעָה בִוֲחְרְּב
 םשמ םִוַרְפָא-רַה יֵתְּכְרַי-דע ּהָדּוהְ םָחְל"תיֵּבמ ּונְחַנַא םירְבְ ויל
 ןיִאְו ךלח יֶנֲא יהָוהְי תיָּבדתֶאְו הָדּוהְי םחל תיָּבדַע דלא יִבֹנָא
 ּוניִרומְחל שי אופְסַמ"נ ןְבָת"םְופ :הָתיּבַה יִתֹוא הָּפאָמ שיא
 -לָּכ רֹוסָחַמ ןיִא ךיָדְבַע-םַע רַעּבלְו מאלו 4 שי ןיְְו םֶחָל םַנְו

 קב לע ָךְיִסְחמ-לְכ קב דל סול ןקַה ׁשיֶאָה ראי רד
 3 516 0סז ּהָביִשַהְל, א וביִשָהְל | * 1 63135 ג אביו | 5 1 קזמ דעס |
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1-5 JUDICUM 303 

 ריִעָה יֵׁשְנַא ּהֵּנַהְו םּבְלתֶא םיִביִטיִמ ּהָמַה< :ּוְתְשיַו ּולָכאַ
 -לֶא מאיו תָלְּרַה לע םיִקָּפּדְתִמ תִיַּבַהתֶא ּוּבַסֶנ לַעיִלְבְדיִנַב ישְנא
 ּךְתיּבְדלֶא אֵּב"רַׁשֲא שיאָהְתֶא אצוה רמאל ןקּזַה תיַּבַה לעב ׁשיִאָה
 יֵחַא-לַא םִהָלַא רֶמאיַו תִיִּבַה לעָּב שיִאָה םָהיִלַא אי 3 :ּונֲעְדְנְו
 -תֶא ושַעַתְלֶא יתיּבלֶא הֶּזַה ׁשיִאָה אב-רְׁשַא יִרֲחֲא אנ ערְת-לַא
 מתא אג-הָאיִצֹוא והָׁשְגליִפו הלּותְּבַה יִּתְב ּהָּנַה :תאְּזַה הָלְבְּגַה
 ושעת אל הָּנַה ׁשיִאָלְו םֶביִניִעְּב יבוטה יםָהְל ּושַעְו 'םַתוא נעו
 ׁשיִאָה קזחינ ול עמְׁשְל םיִׁשְנֲאָה ָבָא-אָלְ> :תאְּוַה הָלְבּנַה רַבְּ
 הלה -לָּכ הב-וללעֶתיו ּהָתֹוא ּועְדיו ץוִחַה םָהיֵלֲא אציַ ּוׁשְנליִפְּב

 רכְבַה תֹונפל הָׁשֲָה אבו :רחשה תָלֲעּב ָוְִלׁשיְ רָקֿבה"רע
 ָהיַנֹדֲא םקיַויז :רֹוָאָה-דע םֶש ָהיֶנודַאדרֶשַא שיִאָהדתיִּב חַתַּפ לֿפּתו
 וׁשְנליִפ הָׁשֲאָה הֵּנִהְו ָּכְרַרָל תבל אציו תִיַּבַה תותְלָּב יחַּתפַיַו רקְבַּב

 הָכְלִנְו ימּוק הלא רמאווי* :ףפה"לע ָיֵדְְו תיבה חת ל
 -לֶא אביופ :ֹוָמקְמַ לב שיִאָה םקיו רומחהדלע ּהָחְקִיַו "הנע ןיִאְו

 םַהיִלְגִר ּוצֲחְרְו םיִרֹומֲחַל לוָביַו ותיֵבְל ּוהָאיִבִיִויי :ןלָּתִלַא בֹוְחרְּב

 םיִנְׁשְל ְהימָצעל ָהָחְּתַנְִו וׁשְנליִפְּב קחי תֶלְכַאמַהתֶא חקיו ותיִּב
 רַמֲאְו הָארָהלְכ הָיָהְו :לֶאְרְשי לב לב ָהָחְלָשיו םיִחְתְנ רָשָע
 ץראמ לָאְרשודינב .תוָלְע םויִמְל תא הָתַאְרְנְאַלְ הָתְיהְניאל
 :ּורָּבַדְו ּוצֲע ָהיֶלָע םֶכְלּומיִש הֶּנַה םִיַה דע םִירצִמ
 -רעְו ןִּדַמְל דַחֶא שיא הדעה להקת לַארׂשי נביל לאציו 20
 -לָּכ תֹוְנִפ ּובָצְיִתִיו> :הָּפַצַּמַה הוהיהלֲא רעלגַה ץרָאו עַבָש רֵאַּב
 שיא ףלא תֹואַמ עַּבְרַא םיִהלֲאָה םע לַהְקַּב לֵאָרְשִי יֵטְבְׁש לַֿכ םָעָה
 לַארְׂשִיהינְב לע ןַמָיְנַב יֵנְּב ּועָמָשיְוַי ס יבְרָח ףלש יִלְגַר
 :יתאְוַה הַעָרָה הָתְיְהְנ הָביִא ּורְּבַּד לאָרְשִי יִנְּב ורָמאיו הָּפְצְמַה
 רֶׁשֲא ּהָתָעְבּגַה רַמאיִו הָתַצְרִנַה הֵׁשֲאָה שיא רִנלַה ׁשיִאָה ןעפו+
 ובֶסיו הָעְבִנַה לעב ֵֹלֲע ּומָק : :ןולל יׁשְגליִפו יִנָא יִתאְּב -ןמיגבל

 21 1 6 0 לָביַו א לוביו | 24 * 41 || ל ]| ּהתַוא | 5 63 20158 ןָהְל; 1ּהָל|
 4 36/85 בכ | < 33155 לא | 25 ca 20155 Q תולַעַּכ | 27 vars --"תֶא |
 28 6MSS 4. 61 iv vexpd, 1 4 | 30 ins (cf 6* al) חלש רָשַא םיִשנַאָה וציו
 לֵאָרְִׂי יִנָּב תולע םויִמְל הוה רֶבְַּכ הָתיִהְגַה לֵאָרְׂשִי שיא"לָבְל ורמת הפ רמאל

et 41 305 | .ורָבדְו הָצֲע ּוצע ָהיֶלֲע םֶכְבַבְל ומיש הָּזַה םויַה דע םיִרְצַמ ץֶרָאַמ : 
Cp 20, 2 1c GAY לכו [ 3 trsp + ad הפצמה" | 5 GALRLSR al J koi évé- 
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 364 םיטפש 22—20,6

 :תֶמָּתַו ונע יִשְנליִפדתֶאְו גרַהל ּוָמִד יתוא הָלְָכ תיַּבַהדתֶא ל
 יִּכ לָאָרְׂשִי תלֲחנ הָרְׂש"ְלָכְּב ָהֶחְלשאְו ָהֶחַּתְנַאְו ישְנֶליִפְּב זָחאְו
 םֶכל ּובָה לֵאָרְׂשִ יִנְּב םֶבְלְ הָּגַהז ":לֶארְשיְּב הָלָבְנּו הַמְז שע
 שיא ךלנ אל רמאל דָחֲא שיא םָעָהלָּ קול :םֶלָ הַצַעְו רֶבּד
 העבגל הָשַענ רשא רֶבָּרַה הז הָּתַעְוַ :ותיִבל שיא רּוסָנ אֶל ולא
 לֵאָרְׂשִ יטְבְׁשולְכְל האמ םיִשָנָא ּהָרָשע ּונחקל קל ּלָרוּב היל
 יעבגל יָאובְל תוׂשעלי םעל הָרֵצ תַחָקל הָבָבְרְל ףלאו ףְלֲאְל הֶאַמּו

 לָאְרְְי שיִא-לכ ףפָאוניי :לאְרְשְּב יהָשְע רשא הָלְבְנַהלֶּכ מנ
 םיִשְנַא לֵאָרְׂשִייֵמְבׁש יּוחְלָשיִני> פ :םיִרָבֲח דָחֶא ׁשיִאְּכ ריִעָהלֶא
 :םֶכָּב הָתְיָהְנ רֶׁשֲא תאֹוַה הַעָרָה הָמ רָמאל ןַמָיִנַב "יִטְבש-לֶכְּב
 הָרעבְנּו םָתיֵמְנּו הָעְבִּגַּב רשא לַעיִלְבדיִנּב םיִׁשְנֲאָה-תֶא ּונּת הָּתַעְוי

 :לֶאְרְשּינְב םהיחא לּוְּב ע5של ןמיגב * לבא אַלְו לֶָרְִׂמ העי
 הָמָמְלִמל תאְצָל הָתעְבִּגַה םיִרָעְהְִמ ןַמיְנבִגְּב ּוָּפְסֶאיויי

 םיִרָשע םיִרָעָהַמ אּוהַה םִַּב ןֿמְיְנִב יֵנְב ודקפתיַו 5 :לֶאְרָשַי יִגְּבסִע
 עַבְש" ודְקָּפְתַה הָעְבִּגַה יֵבְׁשִיִמ דַבָל בֶרָח ףלש ׁשיִא ףֶכָא 'הָששו
 רַטֲא רּוחְּב שיא תֹואַמ עבְׁש הָּזַה םַעָה \לָּכִמי רוחב ׁשיִא תֹוֲאַמ
 שיָאְוז ס :אַטֲחַי אלו הָרְעׂשַהלֶא ןְבֲאְּב עלק הו" נימי
 בֶרְח ףלש שיא ףלא תֹוָאַמ עַּבְרַא ןְננְּבִמ בל ודָקַּפְתִה לארי
 רמו םיָהלאב ּולַאשיו לָאדתיב לע מקיר :הָמְחְלִמ ׁשיִא הז
 רַמאיו ןַמָיגַב ינְּב"בִע הָמֲחְלִמַל הָלָחְתַ ונל-הלעי יִמ לֶאְרְשְי יִנְּב
 -לַע ּונחְיְו רֶקבְּ לֵאָרְׂשִייִנְב ומּוקיר ו :הָלִחְתַב הָדּוהְי הוה

 םָּתִא ּוכרעינ ןְמְְנּבדםע הָמְחְלִפל לֵאָרְׂשִי שיא אָצִו> :הָעְבַּגַה
 הָעְבֵּנַהְדְנִמ ןָמָיְנְבִדיִנְב ּואְצַינ :הָעְבָּנַהלָא הָמָחְלִמ לֶאְרָשְישיִא
 :הָצְרָא שיא ףֶלֶא םיִרָשְעְו םִיַנְׁש אּוהַה םויּב לֵאְרְׁשוְב ּותיִמְשיו
 רֶׁשֲא םוקְּמַּב הָמָחְלִמ ךךעל ופסיו לֶאָרְׂשִי שיא יֹמֲעָה קּזְחְתיוייי

 -דע הויל כב לֵאָרְׂשויגְב לירי :ןושארַה סב שוכר
 ינְּבְםְע הָמְחְלִמְל תֶׁשָנְל ףיִסואַה רמאל הָוהיִב ַלֲאְׁשו בֶרָעָה
 6.1 6 6% גו הָלָבְנ ושע | 7 >6! || ף ins 6 6 הָלֲעַנ | זס *= 1 6 693%
 ג1 תושעל םיִאָּבַל | V1 ft תַעַבְגְ | < 1 6 653% al ושע | 12 * 9 ּוחְלָשיַו |
 51 6 Vrs ('ְנֶּב) "טבש | 13 *1 הערָה | ל ins 6 0321155686 JQ | 4 ו 66

(cf 680 et |םֶהיִרְעַמ | 15 5 1 6 63% ג! הָׁשָמֲחַו (6 השלשו) | = 41  
vs 22 trsp post 23|| 22° >6° | 23 ins c20 + ינְּב ] M55ודקפתה || 20 63 : 

 = Vצפ לֵא"תיַּב 6( 18. 26.



20,24--1 JUDICUM 305 

 לֵאָרְׂשִיייִגְבּובְרקַו>צ סם ּויְלָאיְלַע הָוהְי רָמאיִיַחֶא ןמְנְב
 ּהָעְבְּגַהְִמ םֶתְאְרְקַלי ןמָיְנב אַציו5 :יִנָשַה םִיַּב ןָמָיְנְב נבל
 שיא ףלא רשע תַנמָש דוע לֵאָרְׂשִי יֹנבְב ותיחשיו יִנָשַה םויַּב
 ואביו םעָהלַכ לֵאָרְׂשִי ינְּב"לכ ולעיר :בֶרָח יִפְלָש הָלֶאדַלָּכ הָצְַא
 בֶרַעָהְדדַע אּוָהַהְםויב ומוציו הוה נפל םָׁש ּובְׁשו ּכְביו לֶאדתיב
 םֵׁשְו הָוהיּב לֶאְרְשידיגב לאשר :הָוהְי נפל םיִמָלְׁש תולע ולעיו
 ןּהֶאְְּ רֹועְלֲאּ םָחָניִפֹו :םֶהָה םיִמּב םיִהלֲאָה תיִרְּב ןורא
 -םע הָמָחְלִמל תאַצְל דוע ףסואה מאָל םֵהָה םיִמָיּב ויפו מע

 ב ּונְנְּתֶא רָחָמ יִּכ ּולֲע הֶוהְי רֶמאּיַו לְָּחֶא-ַא יָחֶא ןָמנְביגְּב
 לֶאָרְׂשִיײיִנְב ולעיר  :ביִבְס הָעְבְּנַה"לֶא םיִבְרֶא לֵאָרְׂשִי םָׂשצפ
 :םַעָפְּב םעַפְּכ הָעְבֵּנַהלֶא ּוכְרעײו יִשיִלָשַה םּויַּב ןַמְנְנִב יַנְּבלָא
 תוכֲהְל :לחיוי ריִעָקְְוִמ ֵּקְּתְנָה םֶעָה תאָרְקל | ןַמְיְנְבְדיִנְב ּוָאְצִיִו
 לאדתיב הלע תַחַא רֶׁשֲא תולְסְמּב יםַעָפְּב ו םעפְּכ םיִלָלֲח םַעָהַמ
 ןַמְנְנִב יִנְּב ּרָמאו :לֵאָרְׂשיְּב שיא םיִשלָשַּכ השב יֹהָתְעְבַנ תַחַאְו

 הוק הס מא לֵאָרְׂשִ ינו הגשר וניל ה םיִפגנ
 ָכְרעַיו ומוקְמִמ ּומק לַאָרְׂשִי שיִא ו לָכְו :תֹוְלְסְמַהלא ריִעָהְמ
 ואביו + :עבנ"הרעממ ומקְמִמ חיִגַמ לֶאָרְׂשִי בֶראָו רָמָּת לַעָבְּב
 הָמָחְלִמהְו לֵאָרְׂשִילְּכִמ רּוחְּב שיִא םיִפָלַא תֶרָשָע הָעְבַנל דָנּגַמ
 והָיהְי ףגינ5  :הָעָרָה םָהיֵלֲע תעגֹנ"יְּכ ּועָדָי אָל םַהְו הָדְבְּ
 אּוהַה םיַּכ ןַמינְַּב לֵאָרְׂשִי יֵגְב ּותיִחְשּיַנ לֵאָרְׂשִי יגל ןמְננְּבתֶא
 :בָרָח ףקַש הָלֶאלְּכ ׁשיִא הָאַמּו ףֶלֲא הָשַמַחְו םיְֹׂשע
 כ ןֹמיְנִבִל םוקָמ לֵאָרְׂשִדשיִא ּונְתינ ּופגנ יִּכ ןָמְינְבריִגְב וָאְר6
 וְשְפִיַ ושיחָה בֶראָהְוי :הָעְבְּנַה-לַע ּומָש רֶׁשֲא בֶראָהְלֶא ּוחְטָב
 דַעְומַהְו5ּ :בֶרָחְדיִפְל ריִעָהְלָּכ-תֶא ְךיו בֵראָה ףשִמיו הַעְבְּנַהְלֶא
 -ןמ ןַשַעִה תֶאְׂשַמ םתולעהל ברה בֶראָה-םע לֶאְרְשְי שיִאל הָיָה
 םיִלְלַח תוּהְל לָחַה ןמננבּו הָמְתָלִמַב לאְרְשידשיא היפ :ריִעָה
 ניל 1 אּוה ףגָנ ףוגג ָךַא ּורָמִא כ שיא על לֶאְרשדשיִאּב

 לארי שיאי :המְׁשה ריעה"ללכ הָלְע הגה חש ןסנגב פיר
 24 >6% | 26 1 דלָּכ | 27 63% גו הוהי | 28 81155 + ןהפה | 31 * פק |

 גמזe הדשב | 1 הָנעְבָ | 33 1 6 619% al'נל בֶרעַּמִמ | 34 271155 6 בֶנָנִמ
 1 4 | 36 sic 900 דלֶא | 38 61 6 6%654(39 ברח



 366 םיטפש 221-111

 נפל 15 :הָעְרַה ויִלָע הַעְנָניּכ האְר יִּכ ןמָיְגִּב שיא לָהְּבִיַו ךפֶה
 םיִרָעַהַמ רָשַאְנ ּוהָתָקיִּבְדַ הָמֲחְלמַהו רֵּבְדַּמַה ךרָדדלַא לַארְׂשִי שיא
 הָחּונְמ" יוהפידרה ןמיְנְּבדתָא ּוָרְּתַּכי :ֹוכֹותְּב ֹותֹוא םיִתיִחָשמ
 -הָנֹמְׁש ןְמְנְּבִמ ולְּפיִו< וׁשֲמָׁש-חרְזמִמ יהֲעְבּגַה חַכְנ דע והָכיִרְדַה
 הָרָּבְדִּמַה ּוסָנָיַו ּונָפַופ :לח יֵׁשְנַא הָלֲא-לְּ-תֶא שיא ףלא רַשַע
 ּוקיֵּבְדי שיא םיִפְלַא תַשַמַח תּוֹלְסִמַּב והללו ןומרֶה עֶלָס לא
 ןמְְנַּבִמ םילְפֹבַה-לְכ יָה :שיא םִיּפלַ ּונָממ וכו םעְדנזדַע ֹויָרֲחָא
 -יִשְנִא הָלֲא-לְּיתֶא אּוהַה םִִיַּב בֶרָח ףלש שיא ףלא הָשַמַחְו םיִרָשָע
 ובשיר שיא תֹואַמ שש ןומרַה :עלָמלא ת הָרְבְדִמַה ּוסנָיַו ּונָפִיול :ליַח
 יִנָּבלֶא ּובש לֵאָרְשִי ׁשיִאְופ :םיִׁשָדֲח העּבְרַ ןומר על
 םֶּג אצְמנַה-לכ דע הָמַהְּב-רַע םתֿמ ריִעַמ בְרָה"וִפְל םּוָּכִיַו ןָמָיְנב
 | 50 שאב וחלש תֹואְצְמַּנַה םיִרְעַה"לָּ

 וָתּב ןתואָל ּנָמַמ שיִא רָמאָל הָּפְצִמְּב שנ לארי שיִאוי 1
 יִנָפל בֶרָעָה-דַע םָש ּובְׁשָיַ לא"י םַעָה אביו :הָשאְ ןַמָיְנְבְל
 יהל הָוהְי הָמָל ּורָמאיַו :לוְדָנ יֶכְּב ּוָּבְביו םלוק ָאְׂשו םיִהלֶאָה
 :דָחֶא טָבָש לֵאָרְׂשִיִמ םּוּיַה רֶקָפִהְ לֵאָרׂשיּב תאּזהַתִיַה לַאָרְׂשִ
 :םיִמלׁשּ תולע ולעיו ֵּבְזִמ םָשּונְבִיַו םָעָה ּומיִּכְׁשיו תָרֲחַמִמ יהי

 יְֵבְׁשְכמ להב הָלֲעאְל רֶׁשֲא י6 לֵָרׂשִי יגְּב ֹורָמאּנ
 דלֶא הָלָע-אְל רֶׁשֲאַל הָּתְיָה הָלּודְגַה הָעּובְׁשַה יִּכ הָוהְיהלֶא לֵאָרְׂשִי
 ןמְנְּב-לָא לֶאְרְשי ינְּב ומחָנ* :תמּוי תומ רמאל הָפְצַמַה הוה
 םֶהְל הָשַעַג-הַמ :לֶאְרְשימ דַחֶא טְבְׁש םויה עֶּדנְנ ורמי ויִחֶא
 וניִתּונְּבִמ םֶהְל-תֶת יִתְלָב הֹוהיִב נְעּבְׁשִ ֹונֲחֹנַאו םיִׁשנְל םיִרתוגַל
 הָוהילֶא הָלֲעדאל רָשַא לֶאְרשְי יִטָבָשִמ דָחֶא יִמ ּורָמַאיַוְ :םיְִׁנְל
 :לֶהְּקַה לֶא דע שיבימ הָנֲחמַה"לָא ׁשיִאאָב אֶל הָּגַהְו הָּפְצִּמַה

 יחלו :רְַלג שבי יֵבׁשימ שיא ּםְׁשְריִא הָגהְו םַעָה פת
 רֹמאָל םֶתּוא ּוּוצְיו ליָחָה יֵנְּבִמ שיִא ףַלֶא רֶׂשְעםיִנְׁש הָועָה םש
 הָזְויי :ףָמַהְו םיִׁשּנַהְו ברייל רָעְלִּג ׁשבָי יֵבְׁשי-תֶא םֶתיִּכהְו וכל
 :ױמיִרֲחַּת רָכְז"בַּכְׁשִמ תַעְדי הָׁשֲאלָכְו רֶכְז"לְּכ ושעת רש רֶבַָּ
| )?IתiN =( karékomrov 6“ Ekoyavויָלֵא | 42 1 5 ןפינ | 43 * 6”  ar Var® 

 ל mlt MSS © || 65 frt dl (6? al ard Nova = FRI [1Ch 8,2[?( | %1 fit בג |
 45 GPredav 6755 Fadaau 3 ןועבג; 1 5 DyTA | 48 1 6 compl MSS םֶתִמ
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25 JUDICUM 307 

 רׁשֲא הָלּותְב הָרַענ תֹואַמ עּברַא דֶעְלִּג שָבָי ו יִבשּויִמ ּואַצִמִיַוו
 רֶׁשֲא הֶלָש הָנָחַמַהְלֶא םַתוא ּואָביַו רֶכְז בּבָשִמְ שיא העְרְידאל

 רֶׁשֲא ןֿמנב בלא ורבי הָעָה"לָּכ וחלש = = :ןֶנּכ ראב
 נְתַיַו איהה תַעּב ןָמְיִנּב בֵׁשֵַי :םוֶלָש םֶהָל ּוָאְרְקִיו ןומר עלסְּ
 םעָהְויפ :ןֿכ םֵהָל וֵאְצִמ"אלְו דַעְלִּג שבי יִשָּנִמ יח רֶׁשֲא םיִשָּנַה םָהָל
 יגָקז ּורְמאיניֿפ :לֶאָרְׂשִי יִטְבְשְּב ֶרָפ הָוהְי הֶׂשעיִּכ ןְמְנַבְל םָחֵ
 :השא ןַמְיְנְּבִמ הֶדָמָשְנִדיִּכ םיִׁשָנְל םיִרָתֹונל הֶׂשענזהמ הָדָעָה
 ּונְחֿנַאויS : :לֶאְרְשימ טָבָש הָחָמידאְַ מיגל הָמיֵלּפ תשרי ורמי
 רמאל לָאְרָשיינְב ּעְבָשָניִּ ּוניִתְונְּבִמ םיׁשָנ םֵהְל"תַמְל לכונ אֶל
 וםיִמָיִמ ולשְּ הָוהידנַח ּהֵּנִה ּורָמאיַופ :ןְמְנבְל הָׁשֲא ןֵתֹנ רּורָא
 הָלֹעָה הֶּלְסְמל שָמָשַה הָחְרֶזִמ לַא-תיבל הָנֹופַצִמ רֶׁשֲא הָמיִמָי
 וכל רמאל ןְמְיְנְב ינְּב"תֶא וַציֹנ>פ :הנֹובלל בָנֵנַמּו הָמֵבְׁש לָא-תיֵּבִמ
 ילוחל .לליׁש-תונְב ואְצְיםִא הָּגַהְו םֶתיִאְרְוי :םיִמְרַּכּב םָּתְבַרֲאו
 תונְּבִמ וּתָשִא שיא םכל םּתְפַטחְ םיִמָרְּכַהְִמ םֶתאַציְו תולחָמַּב
 םָהיִחַא וא םֶתּובַא אביי היהְו :ןָמְנְנִּב 'ץֶרֶא םָּתְכלַהְו ליש
 ׁשיִא ּונְחָקָל אל יִּכ "םֶתוא ּונֵּנָח םֶהיֵלֲא 'ּונְרַמָאְו ּנילֲא ויבר
 ןכרׂשעו: :ּומְׁשֲאָ 'תעכ םֵהלְ םֶּתַתְנ םֶּתַא יאָל יִּכ הָמָחְלַמַּב תשא
 וכלי ּולְזְנ רשא תוללחמַהןמ םרְסִמל םיִׁשְ ואְשיִו ןַמָיְגְב יִנְּב
 ּוכְלַהְתִיַוי :םֶהָּב ּוָבָשיַו םיִרָעָהדתֶא נבי םתְלֲחנ-לָא ובושיו

 רשי שא לא למ ןיִא םהָ מב תל שיא
 :השעַי ויָניֵעְּב

  0 0010%6( $; 1(סטא  sic 65 || 14 >6™MS5םּולָשְל 5 0 13
 A | 17 16 5 רַאָׁשְּת יא | 18 8 -תָתְל | 20 1c 0 Vrs וצי; א וציו | 21 51 -
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 .saMUEL 1 Ir ב א לאומש
 ֹומְׁשּו םיִרְּפֶא רַהַמ 'םיפוצ יםֶיָתְמְרֶהְוִמ דָחֶא שיא יַהיַוי 1

 יִתְש ולו ;יַתְרַפֶא וצבי יוחּתדןְּב יאהיִלֲאר יםָחרְיְב הָנְקְלֶא
 הָגַחְלּ םיִלְלְ הבנפל יהְיַו הָגְּפ תיִנׁשַה םָשְו הָנַ תַּחַא םַש םיִשְנ

 םנהְכ סה ינפָ ענב גש ב הָלָׁשְּב תא התל ָּבלו
 היִנְּב"לָבְלּז ותָשַא הָבִנְפל ןתְנְו הָגְַלֶא חַּבְַו םויה יהיו :הָוהיִל
 בַהֶא ּהָּנִחְדתֶא ייִּכ םִיַפַא תַחַאי הָנָמ ןִּתַי הָּנַחְלּופ :תונָמ יִהיִתּונְבּ
 -יִּכ המערה רּובֲעּב סעָּכדַּנ ּהָתְרַצ הָּתַפעֶכְו :ּהָמְחַר ךֶגָס הָיהיִ
 יתיִבְּב יהתלע יֵּדִמ הָנָׁשְב הָנֵׁש יהָׂשעי ןכְוז ּהָמְחַר דַעּב הָוהְי רֶגֶס
 ּהָשיא הָנָקלֲא הל רַמאַיָו :לכאת אל הָּכְבִּתו הָנמַעְכַּ ןֶּכ הוהְי
 ָֹכֹנֲא אֹוָלֲה בבל עֶרָי הָמַלְו ילכאת אל ּהָמְלְו יִּכָבִת הָמְל הָּנַח

 יָא יהְלׁשְב הָלְכְא ירֲחַא הָנִח תו :םיִנְב הָרָׂשֲעַמ ל בט
 איָהְויפ :הָוהְי לָכיַה תזּוזְמ-לע אַפְּכַה-לַע בָשי ןַהֹּכַה יִלַעְו 'הֶתָש
 רמאתו רֶדָנ רדתויי :הָּכְבִת הָכָבּו הוהְי-לַע לֵלַּפִתִּתו שָפַנ תַרְמ
 חֵּכְׁשִת-אָלְו יִנָתְרַכְזּו ְּךָתָמַא יִנָעְּבוהֶאְרִת הָאָר"םִא תֹואָבְצ הוהְי
 יֵמהלַּכ הוהיל ויָּתַתְנּו םיִׁשָנֲא עַרָז דתַמאל הָּתַתְנְו ְּךָתֶמַא-תֶא
 לנפל לֶלַּפְתַהְ הָתְּבִרַה יִּכ *הָיָהְו :ושאר"לע הֶלעידאל הָרֹומּו וייַח
 קר הבל" תֶרָּבְמ איִה הָּנַחְו :ָהיִּפתֶא רמש ילו הָוהְי
 רָמאווצ :הָרּכְׁשְל ילע ָהָבְׁשְחַו עַמְׁשי אל ּהלוקו תועָּנ ָהיִתָפְׂש

veתַמָרִכ | ל 1 יפוצ  = [ad 3[ 4rmafםיתמרה (#%  Cpr,r *1 prb 
 יפו (65 2006 = יִפיִצ) cf 1Ch 6,11.20 || © 658 (cf 016 ad 27,11( לֶאְמְחְרִי |

;Ch 6,12. 19 Eliab, 2/7 | * 6% Owe = DIR ||  6F @v Nageg 000 ||4  
 2 Var® MN] | 4 6” kai roig טוס 00% | 5 °° 1 6 6 DN (mAv 61) תַחֶא

 יִּכ | 6 1 ₪ ּהָתֶּפְרַח (cf 61+ erouoeveiv( | 7 *1 הת | * 1 6 ע לע |
 < 300185 תיִּב | g **1 ft הָּכָשְלַּב םָלֶכָא, 6 6 | => 41 et ins 61 6) בָצְיִתִתַ

 הָוהְי יֵנפְל | ;ס 1 6 26155 -לֶא | 12 * 1 יִהִיַו | ל ca 351185 דלא
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 הָגִח ןעתב 5 :ףילעמ ְךגייתֶא יריסָה ןיִרְּכִּפְשִּת יִתָמדדע יֵלֲע ָהיֶלַא
 יִתיִתָש אל רָכשַו יו יִכֹנָא חּוריתשק הָשֶא יִנדַא אָל רָמאּתַו
 -תַב יִנָּפְל ְתַמַאתֶא ןָתְתִלַאי< :הָוהְי יִנָפְל יִשְּפנ-תֶא ְּךּפְׁשֲאָו
 רָמאּיַ לע ןעיווז :הָּבַהְדדַע 'יִּתְרַּבִּד יִסָעַכְו יחיִש בֶרָמדיִּכ לַעְיְלְּב
 :ֹומְעַמ תלֲאְׁש רֶׁשֲא ךתלש-תֶא תי לֵאָרְׂשִ יהלאו םוְלָשֶל יכל
 ילכאתו הכר הֵׁשֲאָה ךלתו ְּךיִניִעְּב ןח ל ְּתָחפש אָצְמִּת רָמאתוי
 הָוהְי ינפל ווחתשיו רָקֹבב מָּכְשַוופ :דוע יהל והאל ָהיְנָפּ
 ותָשֶא .הָּגַחתֶא הָנְקְלֶא עדיו הָתַמְרַה םֶתיִבלֶא ואביו ובָשיו
 ןֶּב דֶלֶּתו 'הָּנִח רַהְּתו) םימיַה "תופקתל יִהְיוּ :הָוהְי ָהָרְְזיַו
 שיִאָה bps“ 0 :ויִתְלְאש הָוהְיַמ יִּ לֶאומְש י ומְׁש-תֶא אָרְקִּתַו
 הָּנַחְו> :ֹוְרְדֵנ-תֶאְו םיִמָיַה חבָז-תֶא הוה חבל ֹותיֵּב-לָכְו הָנְקְלֶא
 הֶאְרְנְו ויָּתאיִבַהְו רעֿפַה למי דע הֶׁשיִאְל הָרֹמֲאדיִּכ הָתָלֲ אָל
 ישע השיא הָנְקלֶא ּהָל רַמאיַ :םלועדדע םַש בֵׁשְיְו הֹוהְי יִנָּפתֶא
 בְׁשת ורְבְּדתֶא הָנהְי םֶקָי ךא ותא ְךֶלְמג"ע יבש ךֹניִעְּב בוטה
 רֶׁשֲאַכ ּהַמֲע הלעתוי+ :ותא הָלְמָּנ דע ּהָנְּבתֶא קְניִּתַו הֵׁשֲאָה
 -תיב יּוהֲאְבִּתַ ןיי לבנו הַמָק תַחַא הָּפיִאְו יהׁשלְׁש םיִרָפּב למ
 -לֶא רַעּנַה -תֶא ּואָבִיַוז רַּפַהתֶא וטחָשיו ;ירַעָנ רַעֵנַהְו וֶלַש הוה
 הָכּמְע תַבַצַּנַה הֶׁשֲאָה ינא ינדא ךָשפַנ יח יֹנדֲא יִּב רָמאתַו :ילע
 | 0 הָוהְי a יִתְלְלּפְה הָּנַה רעֶגַה" לָאז :הוהלֲא ֶלפְתְהל הוב

 סו יהוה םש וחתָשיו' הש לאש אוה יהיה רֵׁשֲא םיִמַה"לְּכ
 רַמאּתו הָּנַח לְלַּפְתתַו 2

 הָוהיּב ינרק הָמְר הָוהיְּב בל ץלע

 תעשי יִּתְחמְׂש יכ יבוא לּפ בֵתָ
 :ּניַהלאַּכ 'רּוָ ןיִאְו יִּדתְלִּב ןיא יִּכ .הָוהיִכ שוְדְקְיִאי
 םֶכיִּפַמ קָתָע אָצְי יהָהֹבְג הָהֹבְנ ּורְּבַדְת ּוָּבְרַתִלאי

rs lc c Gass ev] arinpé Auépa) םזידתשק || 16 *1 תַבְכ ּףיִנָּפְל | *6 
exréraxd ַ(יִּתְכַרָאָהְלְ) | 17 מוז 155 0 ּךֶתְלאש | 18 = מפ 6 6/1 הָתָּכְשִלַה אֹבָת | 
 |לתpפ | 20° 1c 6MSS nּולְפָנ =  | © 6 guvéregev, prbהשיא"םע Iתשת +6 5
b-b dl, cf 65 || 2x 6#-8 + vb nonn || 23 1 6 3(cf 6) ְְּךְרָבִּד | 6 6 רפ 

 | אבָּתַו א || 25 1 (cf 6) Dַהמ | Plc 6 NOI] *16 6 nny (vel fit )ׁשלׁשְמ
  | 0 211 6יַח |? 1 6 6 (ג4 2,::) הוהי יִנָּפְל םָׁש ּוהָחְּנִתַו 688 6 1* 28
 . | 3 * 61 6 6ל 66 קיּדצ |  | 2 = ft 366, cf 6יֵהֹלאַּב 64
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 370 א לאומש 19—2,4

 :תֹולְלֲע ּונְכִתַנ 'אָלְו הֶוהְי תועד לא יִּ
 :ליח ּורְזֲא םיִלָשְכַנְו םיִּתַח םיִרֹּבִנ תָשְקָי

 ידדַע ולדחי םיִבעְרּו ּורָּבְׂשִג םֶתּלַּב םיִעָבְׂש5
 :הלֶלָמֲא םיִנְּב תַּברְו הָעְבָש הדי הָרָקע

 :לעיו לואְׁש דיִרֹומ  הָיַחְמּו תיַמַמ הוה

 :םֶמורָמְףִא ליִפָשִמ ריִׁשֲעמּו שירומ הוה
 ןויִבָא םיִרָי פָשאְמ לז רֶפָעִמ םיקמ*

 םֶלַחְגַי דוָבָכ אָּפְכְו םיִביִדְנ-םַע ביִשוהְל

 :לָבִּת םָהיֵלֲע תָשָיו ץֶרֶפ יִקָצִמ החיל יִּכ
 ומדי ךָשַחּב םיִעָשְּו רמשו "וְדיִסֲח נר
 ׁשיִאירּבני חָכְב גלי
 יםעְרְי םִיַמְׁשּב "יִלֲע .יוביִרְמ ּותַחְי הוה
 וכלמל ועְרְתִיִ ץֶרַארסִפא ןיֵבי הָנהְ
 ס - ְחיִשְמ ןרק םֶרו

 הָוהְיתֶא תַרָשְמ הָיָה רַעַּגַהְו יֹוִתיֵּב"ֹילע הָתַמְרָה הָנקְלֶא ליי
 :הָוהְידתֶא ועדי אל לעילב ינֵּב לע ינָבּו> :ןֵהֹּכַה ילַע יִנָּפתֶא
 ןהַּה רענ אָבּו חַבָז חבז .שיאלָּב םעֶהי-תֶא םיִנֲהּכַה טַּפְׁשִמּוי
 דּוּדב וא רֹויִּכַב הָּכַהְו+ :ודָיְּב יםיָנָשַה | שֶלֶש גְלזמהו' רָשַּבַה לָשַבְּ
 הָכּב "יב קפה חָק גלְזַמַה הָלעיײרשַא ל רּורַּפַב וא תחל קב וא
 -תֶא ןורטקי םֶרָטְּב 5 :הֶלָשְב םש םיִאַּבַה טערש-לבל ושעי
 ןהכל תיִלָצִל רָשָּב הָנְּת חַבְזַה שיִאְל רמֶאְ ןהפה רעב ואָבּו לחה

 רק שיִאָה ולא ירמאיני* :יָחימֲא יִּכ לָשְבְס רׁשּב ממ חָקיאלְו
 ב 'ולורֶמָאְו ךָשְפִנ הָּגאָּת רֶׁשֹאַּכ ל חקו בָלִחַה םויּכ 'ןוריטקנ
 הָלֹודְג םיִרָעְּנַה תאָטח יִהְּתַניז הָקָוָחְב יִּתְחָקִכ אָל"םֲאְו ןֵּתִת הָּתַע
 :הָוהְו תֵחְנִמ תֶא 'םיִשְנַאָה ּוצָאְנ יִּב "הָנהְי ינּפדתֶאֹי רֵאָמ

 ליִעָמּופ :דָּב דּופַא רּוגִח רענ הָוהְי יִנּפ"תֶא תַרָׁשְמ לֵאּומְׁשּו

 3 ל mlt MSS QY ולו, 1 ft 6 66 jֵכת לֵאְו | 5 1 דָבַע ּולְדֲח | 7 1? שירמ
(sed cf Gn 45,11 al) || 8b <6% | ga 6% aliter |00 ויִדיִסַח K ֹודיִסַח | זס 1 

 6 0 ויָביִרִמ | * 1 ןוילע (0 ויל | < 1 םערי jr 1 6 6 הָתָמְרָה ְךֶלתַו |
 + e"לֶא | 12. 13 ** 71155 86 תַאַמ (0 4); 1 6 6 תֶאַמ ןהכַה 2055 5

 trsp + a הוהי ad םעה || ** 1 קל םיַנַׁש הָׁשֹלָׁש גלמּו | 14 *1 6 Vrs | ל 6
b cf 15 | 51 6 17MSS Q615 1 6% ןורטקי | 16 1 רַמָאְ |  || Kupiw0000ו  

 אל | 17 5-5 fit add, cf 6? (invers) | ל <6.
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 ּהָשיִאתֶא ּהָתֹולֲעַּב הָמיִמְייםיִמָיִמ ול הָתְלַעַהְו ומ ֹול"הָׂשֲעַּת ןטק
 ֹרַמָאְוּותְׁשִא-תֶאְו הָנָקְלֶא-תֶא יִלֲע ְךרבּוצ> :םימיה חַבְזתֶא ַָּבול
 לאש רֶשֲא הָלֵאְׁשַה תחת תאֹּוַה הָשאָהְִמ עַרָז ְךְל הָיהְי יםַׂשִ
 דלת ירֵהָּת הָּנַחְדתֶא הָוהְי "דקפדיִּכי  :'ומוקִמִל ּוכְלָהְו הוהיל
 פ  :הָוהייםע לֶאּומָש רעה לניו תֹוָנְב יִּתְשּו םיִנְב"הָׁשלְׁש

 לאָרְׂשִיהלְכל י נב ןושעי רֵׁשֲאלְּכ תֶא עַמָשְו דֶאְמ ןקז ילָעְו<>
 רָמאיו* :ידעומ לָהֶא חַתַּפ תואָבצַה םיִשָנַהתֶא ןְבְּכְׁשורֶׁשַ תֶאְצ
 םֶכיִרְבְּדדתֶא" עמש יֵבֹנֲא רֶׁשֲא הָלֶאַה םיִרָבּדַּכ ןושעת הָמְל םֶהְ
 רֶׁשֲ הָעָמָשַה הבּוטדאול יִּכ יִנְּב לא : יהל םַעָהילָּכ תֶאַמ יםיִעְר"

 eesjee ל שאל ׁשיִא אָטֲחְיבֲא*5 :הוהְי-מע יל עמש יִכנֲא

 םג ב לבג ךלה אמש רעהו :םָתיִמֲהל הוה פחי םָיִבַ
 פ  :םיִׁשְנַא-םע םַגְו הֹוהיםְע

 יהְָנִנֲה הוהְי רָמֶא הָּכ ויִלַא רָמאָיִנ יִלעְלֶא םיִהְלֲא-ׁשיִא אְבְיַויז
 ותא רֶחְבּו5 :הָעְרַפ תיִבָל יםִיָרְצַמְּב םָתֹויְהְּב ְךיִבָא תיִּבדלֶא יתיִלְגִנ
 תֶרַטק ריטקהְל ימְּבְזִמדלע תולעל הל יִל לֶאְרְשי יֵשְבְׁש-לְּכִמ
 :לֵאָרְׂשִי יב יׁשֲאלַּכ"תֶא ְּךיֵבֲא תב הָנְּתֶאְו יינפל דֹופֲא תאשל

 -תֶא דָּבַכְּתַו ןועמ יִתיִצ רֶׁשֲא יִתָחְנִמְבּו יחְבְזִּב ּוטַעְבַת הָמְל> :
 לי הימעל לֶאָרְׂשִי תָחְנִמילָּ תישארמ םֶמַאיְרְבַהְל ִנָּמִמ ָךיִנָּב

 יזבו דָבַכַא יבמ - יל הָהְייְאְנ הָּתַעְו םלוע"דע נפל
 ךיִבֲא תִיֵּב יעְרְז"תֶאְ ְךעֶרְזי-תֶא יִּתְעַדגְו םיִאָּב םיִמָי הַָּהְיי :ולקי
 -תֶא ביטיִירְׁשַא לָכְּב ןועמ רצ" ָּתְמַּבִהְ'> ְֲּתיֵבּב ןָקָז תֹויָהְמ
 ְךֶל תיִרְכַאידאל שיאו :םיִמָיַהְלָּב ְּתיִבְּב ןקָז הָיָהְי-אלְו לֶאְרְשי

 תילו 'ִשָפנְתַא בילו 'ףייִעְרתֶא לכל יבמ םעמ
 ְיֵנְב יִָשלֶא אבְנ רֶׁשֲא תֹואָה ָךְליהֶזו :םיׁשָנֲא' ּותּומָי הְתי

cf 1,28 | ° 1 6 121155 S(0°™ ?(1 הָלאָשָה  Daw || * 650 txpncos,20 * 6  
 םָמֹוקְמְל | גז == 16 68 דקפיַו || * >65 | = 691 -- דוע || 22 = >6; prמ 866 |
 23 55 61 6 6k | ל al (cf א 24) | 24 6? דבעָמ | 25 1? cf( 6) ּולְלַּפּו (א
 22,8) | 27 *1 6 6 הלְנֶנ | * 6+םיִדָבַע | 28 * 6 ןהכל | ל 1 רטקל || < >65% |
 20 ** 1 6 6 ןיזעמ ...ָּתְמַּבִה | ל 1 יִמַע vel 6 6 יִנָּפְל | בז ms 6014 ףערז

manens) |לשש  et 328 <6%% || 32 °° 1p cfad 29 (ple2 | גדס  
 ל is הוהי | 33 * <? | * 6 וׁשפנ...ויָניע | 1 ביִדָהְל | 5 גג 6 6 בֶרָחְב.
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 372 א לאומש 3,18—2,35

 ןהּפ יל יתְמיִקַהְו5 :םָהיֵנְׁש ּותּוִמָי דָחֶא םוְְּב סָחְניִפּו יָנְפְח"לֶא
 ךלהְתהְו ןָמֶאָג תִיָּב דל יִתיָגָבּו השי יִשְפנְבּו יבָבְלִּב רשאּכ ןֶמאְ
 תוֲחּתְׁשִהְל אֹובָיְְתיֵבְּב רֶתּונַהְלּכ היָהְו :םיִמּיהדלּכ יחיִשְמיִָפְל
 תּנְהְּכַה תַתַא-לָא אג יֵנֲחְפִס רֿמָאְו םֶחָלרּכַכְו ףָסָּכ תַרוגַאְל ול
 ס | וםָחָכיתַפ לָכֲאָל

 הָיָה הוהָיירַבְדּו יִלֲע נפל הָוהְי-תֶא תֶרָשְמ לֶאּומְׁש רעֵּנַהְוי 8 *
 יִלָעְו אּוהַה םִּיַּב יִהְוי ₪ :ץֶרָפַנ ןוזֲח ןיא םֵהָה םיִמָיּב רֶקָ
 םיִהלֲא רנו :תוארל לָכּוי אֶל תּוהָכ ּולְחַה וָניֲעְו ֹומוקְמַּב בכש
 :םיִהְֶא ןוךא םֵׁש-רׁשֲא הָוהְי לָביִהְּ בבש לָאּומׁשו הָּבְכִי םֶרָט
 רָמאי ֵלֲעלֶא ץֶריופ :יִנגַה רמו לֵאּומְׁשלא הָוהְי אָרקיו+ ם .
 :בָכְׁשיו ְךֶלינ בָבָש בּוש יִתאָרְקיאְל רַמאיַ יל/ תאְרְקיִּכ יִנָנַה
 רמו יֵלֲע-לֲא ףליו לָאומְׁש םקיו לָאומָש 3 לוע ארק הֹוהְי ףסיו6
 לַאּמְׁש :בכש בוש יֵנְב יִתאָרָקדאְל רָמאִיַנ יל ָתאַרָק כ יֵנְנַה
 הָוהְי ףָתּו* :הֹוהְי-רַבְּד ויִלֶא הָלָנִי םֶרָטְו הָנהְיתֶא עני םֶרט
 תאָרָק יִּכ יֵנָנַה רָמאּ ילֲע-לֲא ליו םקיו תׁשיִלְׁשּב לָאומׁש-אָרק
 בֶכְׁש ףל לאּומשל ילע רָמאופ :רעֶגל ארק הָוהְי יִּכ יִלָע בי יל

- 

 לו בע עמש יִּכ הָוהְי רֶבּד ּתְרַמָאְ ףילא ארקידםא הָיָהְו

 םעַפְּב"םעפְכ אָרְקִיַו בַצְיְתַיַו הָוהְי אָבְיַויי :ומוקְמַּב בֵכְׁשִיַ לאּומְׁש
 רָמאיויי{ ס " [:ךּדבע עמש יּכ רֵּבַּד לֵאּומָׁש רָמאַיַו ילָאּומְׁשולֲאּומְׁשי
 ֹועֲמְׂשלַּכ רֵׁשֲא לֵאָרׂשיְּב רַבָד הָשע יִכֹנֲא הָגַה לֶאּומְשלֶא הָוהְי
 יִּתְרַּבּד רֶׁשֲא-לְכ תא ילֲע-לָא םיִקֶא אּוהַה םויּביי :ויָנְזָאיֵּתְׁש הָניֵלצּת
 םלועדרע ותיִּבתֶא יִגַא טּפשיִּכ ול "יִּתְדִגַהְוי :הלְכְו לָחַה ותיּבלֶא
 ןכְלְוי+ :םָּב הָהְכ אָלְו ריב יםָהָל םיִלְלקְמ"יֵּכ עדיײרְׁשַא וועב
 -דַע הָחְנַמְבּו חבזְּב ילדתי ןְנע רַפּכְתִידםִא יִלָע תיִבָל יִּתְעַּבְׁשִנ
 הָוהְיתיּב תותלדתַא חַּתַפיַו ירקבַה"דע ָאּומְש רכשו :םלוע
 לֵאּומְׁש-תֶא לע ארק :ילֲע- לֶא הֵאְרַּמַה-תֶא דיִּגַהְמ ארי לאּומָשּו
 רָּבִּד רֶׁשֲא רֶבַָּה הַמ רָמֲאוול :יִנָגַה רמו יִנְּב לָאּומְׁש רָמאיַ

 -םָא ףיפי הָכו ֿםיִהלֲא ְְל"הְׂשֲעַי הָּכ יּגמִמ דָחַכְת א"ל יל
 לֶאּומְׁש ָלְדְּגַיִי* :ףיִלא רָבּדרַׁשֲא רֵבְַּה"לְּכִמ רָכָּד יִנָמַמ דָחַכּת
 Cp 3, 1 6 סוטטז6\\סטס6 = ,YB 14 | 2 0 ויָניִעו | 3 >6ל | 4 ₪1 6 6
 (6 bis W) | 6 <655 (c al accent) || 7 1 עדי | דס °° >65 (606\660ש 0016א) ||
 13 *1 ָּתְדַגַהְו |? ₪ ? | < 6 6 םיְָלֶא (םהל 15 is || )Tk. Sof 6 6 םָּכָשיְו

 רֶקֹּבַּב | 16 441155 -לָא.
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 ףָניִעָּב בוטַה אּוה הָוהְי רמאיו ונָמִמ דָחַּכ אָלְו םיִרְבְּדַהלְּכדתֶא
 ליִּפָה-אָלְו ומע הָיָה הוה לֶאומָש לו ס :הָׂשעְ
 ןְמֲאניִּכ עבש רַאּב-דעֶו ןּדַמ לֶאְרְשְלָּכ ג עדו :הָצְרֲא ויֵרָבְּדלְּכִמ
 הָלְנְנִיְּכ הָלֵׁשְב הָאָרַהְל הָוהְי ףסיו** ם :הוהיִל איִבְנְל לֵאּומְׁש
 | :יהֹוהְי רבדַּב לש לֵאּומְׁש-לָא הוהְי

 תארקל* לֵאָרְׂשִי אציו ' ילאְרְשידלָכל לֶאּומָשרַבִ יהיו 4
 :קפאב ָנֲח םיִּתְׁשלְפו רֶזָעָה 3בָאָהְלע = ונחיו הָמָחְלַמל יםיִתְשְלִּ
 לֶאְרַשי תני הָמָחְלִמַה שט לֵאָרְׂשִי תארָקְל םיתְׁשלפ ּוכְרעו>
 אביו :שיִא םיִפְלַא תַעְּברַאְכ הָדָשַּב הָכְרַעַמַב ָכי םיִּתְׁשִלְפ ינפל
 םויַה הָוהְי ּונָפְגְנ הָמְל לֵאָרְׂשִי יִנָקִז ּורָמאיַו הְנֲחַמַה-לֶא םַעָה
 אָבְיְו 'הוהְי תיִרְּבי ןורַא-תֶא הלָׁשִמ *ּוניִלַא הָחְקִ םיִתְׁשִלְפ נפל
 םשמ ואָשיו הלש םַעָה חלשיו+ :ּוניביא ףּכמ ונעיִׁשְו עונָּבְרְקְב
 -םע ילעדינב ינָש ים םיִבְרְּכַה יבשי תֹואָבִצ הָוהְיתיִרְּ ןוָרֲאי תא
 הָוהי-תירּב ןוָרֲא אֹובְּכ יהיו :סָחְניִפּו יִנפֲח יםיִהלֲאָה תיִרְּבי ןורַא
 ועֲמְׁשיפ :ץֶרֲאָה םֵהּתַ הָלּודְ הָעּורְּת לֶאְרָשי"לָ וערי הנֲחְמַה-לֶא
 הָלורגַה הָעּורְּתַה לוק הָמ מאו הָעּורְּתַה לֹוָק-תֶא םיִּתְׁשלפ
 אהנחמהלֶא אָּב הֹוהְי ןורא יִּב ּועְדיַו םיִרְבַעָה הָנֲחֹמְּב תאּזַה
 יוא לרָמאיִו הָנֲחְמִה-לא יםיִהלֲא אָּב ּורָמָא יִּ םיִּתְׁשלְַּה ' ףארירל

 ריִמ נליצי יִמ ּונָל וא :םֶשָלַש לּמָתֶא תאְַּכ הָתיָה אל יִּכ ונל
 םיִרָצְמדתֶא םיִּכַּמַה םיִהלֶאָה םֶה הָלִא הָלֶאָה םיִריִדַאָה םיִקלֶאָה
 וֶדְבעֶּת פ םיִתְשְלָּ םיִשָנַאל ויִהְו ּוקְזַחְתַהְ :רָּבְדַּמַּב הָּכַמ"לְכְּ
 ומֲחְלווס :םָּתְמַחְלנְו םיִשָנַאל םֶתיִיָהְו םֶכָל ּוָדְבַע רָשַאּכ םיִרְבעְל
 הָלּודְ הָּכַּמַה יִהִּתַ ויִלָהֶאְל שיא וניו .לֶאְרְשְי ףֶנניִו םיִּתְׁשִלְפ

 יגשו חקל םיָהלֲא ןוראגיי :ילְר ףֵלֲא םישלש לאָרְִׂיִמ לפי דֶאָמ
 ֹןמְנְנּב-שיִא ץֶרָיַוי :סַחְניִפּו יִנָּפָח ּותַמ יִלָעדיִנְב
 :ושארדלע הָמְדַאו םיִעָרָ ויָּדַמּו אּוהַה םִיַּב הלָׁש אָבִיו הָכָרְעֶּמַהַמ
 דֵרָח ובל הָיָהְיִּכ 'הַּפצִמ ְךֶרֶּו ךיי אָסּכַהלַע בשי יל הָּגַהְו אובו 3
 18 8+ רָבָד | ל ס וינ-- | כז 1c Ole ְךּולָה ובלה וינבּו דאמ ןקְז ילעו
 הָוהְי יִנָפְל םָּכְַּד עֶרָהְו | Cp 4, ז = 6>(41) et מ 6 6 (6/ *) םָהָה םיִמיב יהיו

sic mi: MSS inter) || ** 1 6 6הָמָחְלַמל לֵאָרְׂשִי-לע םיִּתָשְלְפ ּוצְבְקיַו | *  
 םֶתאְרְקְ | %1 ןַבֶאו 2 * 6 as = bִתו | * 690 וכו | 3 * >6% | ל 1 6
 65 וניהל cf 6 | 4 ** 698 בשי הוהי ןורא || * םָׁש >6 | = 6B< (ןוראה) ,

 arca det | 5 >65 | ל 6 + םֶהיֵלֲא | 8 6 'מבו, = ג; ג! רֶבְּבּו | 33 * 0 ד
 א ףי | *** 1 6 6 ךרּדַה הפצמ רעָשַה דיל
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 :ריִעָה-לְּכ קַעְזִּתַו ריֵעְּב דֵּנַהְל אָּב ׁשיִאָהְו םיִהלֲאָה ןוךא לע
 ׁשיִאָהְו הזה ןֹוִמָהָה לוק הָמ ירַמאו הָקְעַּצַה לוקתֶא ילע משי
 הָּמָק ויניעו הָנָש הנמְׁשּו םיעְׁשּתּב יִלֲעְוי :יִלֲעְל דניו אָבִיַו רַהַמ
 הָכעּמַה"ִמ אָּבַה יִכֹנֲא ילעדלֶא שיאָה רַמֲאּוו6 :תֹואְרָל לוב אָלְו
 ןעיול :יִנְּב רֶבָּרַה הָיָה-הַמ רָמאְיַו םויַה יִּתְסִנ הָכְרעּמַהְמ יִנֲאו

 הָתיַה הָלדְנ הָפגמ םגְו םיִתְׁשלְפ יגפל לֵארְִׂי םנ רמי רֵׂשבמַ
 :הָחְקָלִנ םיִהלֲאָה ןֹוָראְו 'ִסָתְניִפּ יֵנְפָחֹי ותַפ ְּךיֶנְב יִגָש"סנְו םֶעְב

 תיָנַרֹהַא אָסְּכַהְלַעַמ לפיו םיִּהלֲאָה ןורַא-תַאוֹוָריִכְזַהְּכ יהו ם
 אּוָקְו דָבָכְו ׁשיִאָה ןָקְזייִכ תמי ֹוּתְקרְפִמ רֶבָשִּתַו רעָשַה ידיו רָב
 ֲתְניִּפתׁשֲא וְָלַכְו :הנש 'םיִעּבְרַא לֶאְרשידתַא טפש
 יתַמּו םיִהלֲאָה ןוךא חקָלֶהְלֶא הָעּומְׁשַה-תֶא עֶמְׁשּתַו *תלְל הָרָה
 ּהָתּומ תעְכּו>פ :ָהיִרְצ ָהיִֶלֲע ּוכְפָהְניִּכ רֶלַּ ערכת הָׁשיִאְו ָהיֵמֲח

 -אלְו הָתְנֲע אלו תְדְלְ ןב יִּ יִאְריִתלַא היֶלָע (תֹובצִּגַה) הָנְרַּבדִּתו
 לֵאָרְׂשִיִמ דווָבְכ הל .רמאל דובָכ יא רעגל אָרְקתַויי :הָּבִל הָתַש
 דֹובָכ הָלָנ רַמאתו>> :הָׁשיִאְ היֶמֲח-לֲאְו םיִהלֲאָה ןֹוָרַא הקלהלֶא

 פן :םיִהלֲאָה ןורַא חקכנ יִּכ לֶאְרְשימ
 רֶזָעָה ןבָאמ ּוהֲאבִו םיִהלֶאָה ןֹוָרא תֶא ּוחָקָל םיִּתְשְלְפּוי 5

 גד תיּב ּוָתֹא ּואְביו םיהלֶאָה ןיָרֲא-תֶא םיּתְׁשִלְפ וחיו הָדחְׁשַא
 לפנ ןוגָד הֵּנַהְו יִתְרֲחַּמִמ םידודשא ּומֵּכְׁשִַ :ןוִנָּד לָצֶא ותא ּוניִצַו
 :וְמֹוקְמַל ותא ובשיו ןונָד"תֶא חק הָוהְי ןורא יִגָפל הָצְרַא 'ייִנְפל

 ןורא יֵנפְל הָצְרַא וינַפְל לפנ ןוגָד הּנִהְו תָרֲחַמִמ רקבב ּומְּכְׁשוע
 ּונְּד קר ןָּתְפַמַהד לֶא תותְרֶּכ וי תֹוַּכ יֵּתשּו ןוגד שאבו הֹוהְי
 ןונְּדתיִּב םיִאְּבַהלכְו ןונָד יֵנַהְב ןכרְדידאל ןפדלע5 ויִלע רֶאְשנ
 הָוהְיְדדְי דַבְכּתַו :יהְּנַה םֹוּיַה דע דוּדָשאָּב ןוְנ ןַּתְפִמ"לַ
 ְהיֵלובנ-תֶאְו רֹוָׁשֲא-תֶא םיִלֿפעּב םֶתַא ד םַּמְׁשִיו םיִדְּׁשֲאָהלֵא
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5,9—6,11 SAMUEL I 375 

 itd הָמּוהְמ ריעְב הוה הת ותא ּבסַה יֵרֲחֶא רי
 :םילפָע םֶהְל ּורְתשיו לודגְ"דעְו ןטקמ ריִעָה יִשְנַאתֶא ו דאָמ
 ןורקע םיהֹלֲאָה ןורא אובְּכ יהיו ןורקע םיָהלֲאָה ןוָראזתֶא ָחְלׁשְְופ
 יֵנֲתיִמֲהְל לֶאְרְשְי יִהְלֶא ןורַאדתַא יִלֶא ּוּבָסַה רמאל םינרקעה ּוקעזיו
 וחלש + ּורָמאיו םיִּתְִלְפ ןגרסלָיתֶא סא ּוחְלָשיַויי :יִמַע-תֶאְו

 held די דֶאְמ 'הָרְבּ ריִעָה - לָכְב תומד .תַמּוְהַמ הָתִיַה יב
 ריִעָה תעוש לעתו םיִלפעַּ ָּּכְה ּותָמדאל רֶׁשֲא םיִשָנַאָהְ :םש

 ס םִיָמְׁשַה
 ארי :םישְדָח הָעְבׁש םיּתְׁשִלְפ הֵדְׂשְּב הֹוהידןורַא יהיו 6

 ּונֲעדֹוה הָוהְי ראל הֶׂשֲעּנ"המ רמאל םיִמָסקַלְו םיִנָהְכל םיִּתְשְלֶּפ
 לָאְרשי יִהְלֶא | ןוראדתֶא :םיִמלְׁשִמ-םָא ּורמאיוג ממ נֲחְלְׁשִ הָמַּב
 עֶדֹונְו ּואֵפָרַּת זַא םָשא ול ּוביִשֶּת בשה םקיר ותא ָּחְׁשְת-לַא
 ביִשָנ רֶׁשֲא םָׁשָאָה הָמ ּורָמאיַו+ :םָּכִמ ֹודָי רּוסָתְאָל הָמְל פל
 יִרּבְבע השחי בָהְז יילפע הָׁשֵמֲח םיִּתְשְלְפ ינרס רַּפְסִמ מאו ל
 'םָכילְפע ימלצי תשע :םֶכיִנְרסְלּו יםֶלְכְל תֶחַא הָפָּגַמיִּ "בה
 דֹובכ לֵאָרְׂשִ יהלאל םָּתַתְנּו ץֶרֶאָהתֶא םֶתיִחָשִמַה םַכיִרְּבְכע מל
 הָמָלְו :םֶכֹצְרַא לַעָמּו םַכיִהְלא לעַמּו םֶכיִלְעַמ דָיתֶא ל ילוא
 אולה םּבְלתֶא הערפו םִיְרְצִמ ּודְּבִּכ רֶׁשֲאַכ םכְבַבל"תֶא ודְּבַכְת
 ּהָשְדַח הלגע ושעו וחק הָּתַעְול :וכלוו םּותְלַשיו םֵהְּב ללַעַתַה רֶׁשֲאַּכ
 -תֶא םָּתְרסַאו לע םהילע הָלעדאל רֶׁשֲא תולע תּורְפ יִּתְׁשּו תַחַא

 םְחְקְלּוא :הָתְיִבה םֵהיִרֲָאמ םֶהיֵנְּב םֶתביִשַהְו הלנעְּב תורפה
 רֶׁשֲא בָּמּזַה יִלָּכותֶאְו הָלְנעָה-לֶא ותא םָּתַתְנּו הוהְי ןֹוָרַא-תֶא
 ס ִךְלָהְו ותא םּתְחַלָשְו וּדצַמ זּגְראָב ּומיִׂשְּת םֶשָא ול םֶתֹבׁשֲה
 הַעָרָה"תֶא ול השע אּוָה שַמָש תיִּב הלעי לוב ףךרדדסא םֶתיֵארּופ
 אּוה הָרָקִמ ּונָּב הָעְנִנ ּודָי אֶל יִּכ ּונְעַדיְו אל"םאָו תאוה הָלודְּנַה
 םּוְרְסַאיו תולע תֹורַפ יִּתַׁש וחקיו ןּכ םיִׁשָנֲאָה ושַעְיַו*  ּונָל הָיָה
 הָלְנעֶה-לֶא הָוהְי ןֹורֲא-תֶא ומשִיויי :תִיָּבב ּולָּכ םַתיֵגְּב"תֶאְו הָלָנעְּ
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 376 א לאומש 6,127.4

 הָנְרְׁשו* :יםָהיִרְחְט יֵמְלַצ תֶאְוי בֶהְּנַה יִרְּבְכַע תֵאְו ֿנרַאָה תֶאְו
 ֹועָנְו ּךלָה כְלֲה תמַא הָלְסַמּב שמש תיִּב ךֶרְדדלע ךְרֶַּב תורפה
 לּוב "רע םָהיִרָחֶא םיִכָלֵה םיִּתְׁשִלְפ יִגְרסְו לואָמְׂשּו ןיִמְ ורָס-אלו
 -תֶא ּואְׂשִו קַמֲעְּכ םיִטֲח"ריִצק םיָרְצְק שמש תיִבּוי. :שְמש תב
 -לֶא הָאֿב הָלְנַעָהְו< :תֹואְרַל ּוחַמְשיו ןּורָאָה-תֶא ּואְרַו םֶהיִניַע
 ועקביו הלו ןְבֲא םָשְו םָש ֹמעּתו לַשָמָשַהתיִּב ַעָשּוהְי הש
 םיִוְלַהְוִיפ פ :הוהיל הלע ולעֶה תורָּפַה תֶאְו הלגעה יִצְעדתֶא

 איה ו יו יו קב .mm ששי (oo יי ד ךדד:ו+ ניי

 בה זדילב וָּבדרָשַא ותָארֶשַא זּגְרַאָהדתֶאְו הָוהְי ןֹוָרֲאדתֶא ו ּודיִרֹוה
nl 

 וחְּבְזיו .תולע ולעה שָמָש-תיִב יִשְנַאו הָלּודְנַה ןְבֲאָהלֲא ּומַשיו

 בש ּואְר םיִתְׁשלְפיגְרכ הָׁשַמֲח :הָוהיִל אָּהַה םיּב םיִחְבְ
 םיִּתְׁשִלְפ ּוביִׁשַה רֶׁשֹא בֶהָּנַה יֵרֹחְמ הָלֲאְוז פ :אּוהַה םִיּב ןורָקע
 דָחֶא תֶגְל דָחֶא ןֹולְתְׁשִאָל דָחֶא הנעל דַחֶא דֹוהְׁשַאל הנהיל םָׁשֲא
 תשמֲחל םיִּתְׁשלְ יָרָעִלָּכ רַפְסַמ בֶהְּנַה י רָּבְכַעְו ס דָחֶא ןורקעל
 רָשַא הָלֹודְנַה ילָבָא ודע יִזְרְפַה רָפְּכ דַעְו רַצְבִמ ריִעָמ םיִנְרָּסַה
 -תיּב 'עשוהי הש הָּזַה םוּיַה דע הוהְי ןורא תַא היל ּוחיִּנַה
 ימֲעְּב ךיו הוהְי ןוראּב ּואָר יִּכ ׁשֶמׁש-תיב יׁשְנֲאְּב יךיויפ :יִׁשְמְׁשַה
 םַעָּב הָוהְי הָּכַהיַּכ םָעָה ֹלְּבַאתיו שיא ףלֶא םיִשָמְח" שיא םיִעְבש
 הָוהְ נפל דמעל לכי יִמ שָמָשתיב יׁשְנַא ורטאיניי :הָלֹודְג הָכַמ

 ולר הוה אתא תל ובָשה רָמאֵל ירוק בשל
 ןוָרַאדתֶא ּולֲיְו םיִרָעְי תָירקו יִׁשְנַא ואבוי 7% :םֶכיִלא ותא לע
 ושדק ֹונְּב רָנְֲלָאתֶאְו הָעְבנּי בָדָניִבֲא תִיּבלֶא ותא ּואָביְו הוהְ
 ם | והָוהְי ןוָרַאתֶא רָמְשל

 יָהְיַו םיִמּיַה ֹוּבְריַו םיִרְעְי תִירְקִּב ןורָאָה תָבַׁש םויִמ יהיו
 רמו ס :הָוהְי יִרְחֶא לֵאָרְׂשִי תיִּב"לַּכ ּוָהָנו הנש םיִרְׂשֲע
 -לֶא םיִבָש םָּתַא סבב לָכְּבְֶא רמאל לֶאְרְשי תיא למ

 ינּב ריס :מיִתְשלפ רי םֶכָתֶא לקו ובל ּהדְבעְו הָוהילֶא
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 ספ :וִּדבְל הֹוהְיתֶא וָדְבעַַו תִרְּתְׁשִעֶה-תֶאְו םיֶלָעְּבַה-תֶא לֵאָרְׂשִי

 םָכְעב לֶלַפתֶאְו הָפְצִמַה לָאְָשִילכיתֶא ּועְבק לאומש רָמאו
 יהֶנהְ יגל וַּכְּפְׁשִו םִיַמּובאָׁשו הָתְּפְצַמַה וצבי :הָוהְילֶא
 לאּומְׁש טָּתְׁשִו הָוהיִל ּונאָטֶח 'םַׁש ּורְמאַו אּוהַה םִיִיַּב ומּוציו
 -יִנְב ּוָצְּבְקְתַהְדיִּ םיִּתְשְלְפ עֶמְׁשי .  זהָּפצִמַּב לַאָרְׂשִ ינְּב"תֶא
 יִנָּב ּועָמשיו לֶאְרָשידלֶא םיּתְׁשלְפ-יגְרס ולעוו הָתַּפִצּמַה לֲארְׂש
 "לַא לַאּומְׁש-לָא לֲאְרְׂשיהינְ רמו :םיִּתְשלְפ יִנָּפִמ ּואְריַ לַאָרְׂשִ
 חקיופ :םיִּתְׁשִלּפ דָיִמ ּונֲעְׁשיְו ּניָהלֲא הָוהְילא קמ ּנָמַמ שֶרַחִּת
 לָאּומְׁש קעזיו הֶוהיל ליִּ הלוע לע דַחֶא בֶלַח הָלט אמש

 םויִ נקב הוה טעו לארשיב .המחלמל שנ תל
 יֵׁשְנַא ּואְציַויי :לֶאְרשי נפל ופְנָניַו םָמָהְי םיִּתְשְלּפִ-לַע אּוָהַה א

 תי תַחָּתְמדדִע םּוכיַ םיִּתְׁשְלְּפ-תֶא ּופְּדְרו הָּפְצִמַהְֶוִמ לֲארְׂשִ
 ארקינ ןשה ןיִבּו הָּתְצַּמַהְ"יֵּב םשינ תא ןְבֶא לֶאּומְש חקיוו> :רָּכ
 םיִּתְׁשְלּפַה י עניי הָוהְיּונָרָזע הָנַה-דֲע רֿמאיַו רֶזָעָה ןֶבָא ּהָמְׁשתַא
 לָּכ םיְׁשְלְּפַּב הָוהְי-דִי יֵהְּתַו לֵאָרְׂשִי לּובְנְּ אוב דוע ּופְסָיאלְו
 ולֲאָרְׂשִ תֶאַמ םיִּתָשְלּפדוחְקְל רֶׁשֲא םיִנָעַה הָנְבָשְּתַוי :לָאּומְׁש ימי
 םיִתְשלָּפ דיִמ לֵאָרְׂשִי ליִצַה ןלּובְנ-תֶאְו תנ"דעו ןּוָרְקְעַמ לַארְׂשיל
 לֶאְרְשותֶא לָאּומָש טפָשיַר5 :יִרֹמֲאָה ןיבו לֶאָרְׂשִי ןיִּב םולַש יָה
 לָגְלּגַהְ לֶאדתיַּב בֵבָסְו הָנׁשְּב הָנׁש יִּדִמ לָהּ :וייח ימי ל
 ותְבְׁשִתּו :הלֲאַה תֹוִמֹוקּמַה"לַּכ תֶא לֵאָרְׂשִיהתֶא טפָשְו הָּפַצִמַהְו
 ס :הֶוהיִלַחָּבְזִמ םַשְךִבִיַו לֶאְרָשְיתֶא טֿפְׁש םָשְוותיִּב םָשדיִּכ הָתָמָרָה
 41 + ך ך 4%
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 :לֶאְרְשְיְל םיִטְפֶש ויָגּב-תֶא םֶשָיַו לָאּומָׁש ןָקָז רֶׁשֲאַּכ יהי פ
 רֶאְבַּב םיִטְּפָש הָיִבַא ּוהָנְׁשִמ םֵׁשְו לאי רוכְּבַה ֹונְּגםָׁש יֵהְיוי
 ּוטיו דחש-וחקיו עצָּבַה יֵרֲחֲא ּוטינ וָכְרְדּב ֹויָנְב ּוָכְלֲה"אְלְו :עַבָׁש
 :הָתָמְרָה לֵאּומְׁשלֶא ואבו לֵאָרְׂשִי ינקז ל ּצְּבקְתנּ סם :טָּפְׁשִמ
 -הַמיַש הָּתַע ְּךיִבְרְדַּב וכלה אלל ףינְבּו ַתְנַקְז הָּתַא הָּגַה ולא ּוָרְמאיַו
 רֶׁשֲאַכ לֶאומְש יִניִעְּב רָבִּדַה ערי" :םִגַהלֶבּ נֲמְפְׁשִל ךלמ נָל
 ס :הָוהְיהלֲא לַאּומׁש ללּפְתיו נמפְׁשְל ךלמ ּונל"הָנְּת מא
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 378 א לאומש 7-5

 ְילֲא ּורְמאָירְשִא לָכָל םֶעָה לֹוקְּב עמָׁש לֵאּומְׁש-לא הָוהְי רמז
 םיִשַעַמַהלָכַּכ* :םהיֵלע ממ וסַאְמ יִתאיִּכ ּוסֲאָמ ְּךְתֶא אָל יִּ
 יִנֵבְזעיו הֶּזַה םויהדדעו םִיֹרְצַּמִמ םתוא יתלעֶה םויִמ ושְערֶשַא
 םֶלוקְּב עָמש הָמַעְו :ךלסנ םיִשע הָּמַה ןִּב םיִרֲחֹא םיִהלֲא ּודְבַעַיַו
 ּךְלַמְי רשא למה טָּפָשִמ םָהְ תְדַנִהְו םֶהָּב ריִעָּת דַעָהְדיִּכ ךא
 םַעָהלֶא הוהְי יִרְבּדִלּכ תֶא לֶאּומְש רָמאַּופ  ס | ּוםָהיִלְע
 רָשא ךלֶמַה טַּפְׁשִמ היִהְי הֶּז רמאיניי פ ְֶלַמ ֹוּתִאַמ םילֲאׁש שה
 ינפל ּוצְרו וישר וִתְבַּכְרָמְּב ול םֵׂשְו חָקִי םֶכיֵנְּב"תא םכילֲע ךלמי
 ושירח שרחלו םיִׁשִמֲח יֵרְׂשְו םיִפְלא ירש ל םּושלְו :וּתְבַּכְרִמ
 םֶביִתוְנְּבדתֶאְוי וְּבְכְר יל ותְמַחְלְמיִָּ תושעלו ויצק רֶצְקלְו
 םֶכיִמְרַּ-תֶאְו םֶכיַתוְָש תֶאְוי+ :תופאלּו תוָחְּבַמְלּ תֹוִחָּקַרְל חק
 רשע םכיִמְרַכְו םֶכיֵעְרזְוי :ויָדְבעל ןַתְנְו חָקִי םיִבּוּטַה םֶכיֵתיו
 -תֶאְו םַכיִתֹוהפְׁש-תֶאְו םְכידְבע"תֶאְוי> כעל .ריסירסל ןַתְנְו
 םַכְנאצ 7 :ּוָּתְכאַלְמַל הָשָעְו חְקִי םֶכיִרומְחתֶאְו םיִבּוטַה םֶביִרְוְחְּב
 םֶכָכְלַמ ינָפלמ אּוהַה םויּב תקע :םיִדְבעל לויה םּתַאְו רשע
 ּונאָמִינפ :אּוָהַה םויַּב םֶכְתֶא הָוהְי הָגעְידאלו םָכָל םָּתְרַחְּב רָשא
 :ּונילע הָיִהְי למ" כ אל וראו לאּומש לוק משל םַעָה
 םחְלֵנְו ניִנְפַל אֵצְיְו נָכְלמ ּונָטְפֶשּו םּוגַלְכ ּונחנַא-םנ ּוניִיָהְו>

4: 

..! ₪. 

 םָה תלמה לב עמ למשל הָוהְי מא 'פ החי
 פ | ּוריִעָל ׁשיִא ּוָכָל לֵאָרְׂשִי ׁשְנַא-לָא לֵאּומָׁש רֶמאֵיךָלָמ

 ךֶּב ריִרְצְְּב לֵאיִבֲאְְּב שיק ֹומְׁשֹו ןיִמָיְְּבִמ ׁשיָאיַהְי 9
 וָמָשּו ןּֿב הָיָהוָלְוי :ליָח רּוְּבִג יִניִמְי 'שיִאְַּב ַחיִפֲאְְּב תֶרוכְּב
 ֹומְכְׁשִמ ּונָּמַמ בוט לארי יִנּבִמ שיִאןיִאְו בוט רּוחְּב לאש
 לּואָש יבא שקל .תוגתַאה הנְרבאתַוג :םַעָהלּכַמ הְבִ הָלְעַמְ
 םּוקְו םיִרְעְנַהִמ דֵחַא-תֶא תא אנײחק נב לגַאְׁש-לָא שיק רָמאיַ
 הֶׁשלׁש-ץֶרַאְּב ירבעיו םִִרָפֲא-רַהְּב "רבעי :תנתַאָה"תֶא שָקְּב ךל
 אָלְו יִניִמְידץְרֲאּב ירבעוו ןיאו יםילעש-ץֶראב ּורבעיו ּואַצְמ אָלְו

 הָכְל ומָעְרֶשַא ור רָמָא לּאְׁשְו יףוצ ץֶרָאְּב ּואְּב הָּמַה5 ּואָצָמ
 8 ins 6 6 יִל | r2 6 NINH pro 'מח; 3 1ססס..10..50..100 || 16 1 6 6
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 -הָגַה ול רמו :ּונָכ גֵאָרְו תונתַאָהְְוִמ יִבָא לְּחְיְִּפ הָבּׁשְנְו
 אוב רָבְדידרָשַא לָּכ דָּבְכִנ ׁשיִאָהְו תאּוַה ריִעֵּב םיִהלֲאדשיִא אנ
 :ָהילֲ ּנְכְלָה-רׁשֲא ּונַכְרַּד"תֶא וצל דיני ילּוא םֵׁש הָכְלַג הָּתַע אוב
 לזַא םָחָלַה יב שפל איִבָּנהַמּו לג הָּגִהְו ורענל לאש רמו
 רעה ףָסיו ּונָתֲא הַמ םיִהֹלֲאָה שיִאְל איבָהְלְריא הָרּושתּו ּוניִלָּכִמ
 יִּתַתְנְו ףַסַּ לקש עַבַר יִדָיַב אָצְמְנ ּהָּנַה רָמאיו לּואָש"תֶא תונעל
 -הְּכ לֶאְרשִיּבוםיִגָפְל : :ּונָכְרּד"תֶא ּונל דיִּגַהְ םיהְלֲאָה שיִאל
 איב יִּב הָאֹרָה"ידע הָכְלְְו וכל םיהלא שורדל לתל שיִאָה רַמָא
 ָךְרָבְּד בוט ועל לָאְׁש רַמֲאַו וס :הָאֹרָה םיִנָפְל אָרְקִי םויה

 םילע הָּמַהיי :םיִהלֲאָה שיִא םָׁשירׁשא ריֵעָה-לֶא ובל הלו הל
 ןהָל ָּרְמאּו םימ בֵאָׁשִל תּואְְי תֹורָעְנ ּומְצְמ הָמַהְו ריִעָה הָלֲעַמְּ
 יִגָפְל הגה שי הָנְרְמאתַו םָתֹוא הָניִנַעְתַו י* :הָאֹרֲה הָזְּב שה
 םָכֲאָבְּכ ג :הָמָּבּב םַעְל םיַָה חַבָז יִּ ריִעָל א אב םויַה יִּכ הָּתַעוִרַהַמ

 הָּתַעְ םיִרק ולְכאְי ור חַבְּוה לרב אּוהדיּכ ואב-דע םעֶה
 ּךותְּב םיִאְּב הָּמַה ריִעָה ּולֲעיו + :ותא ןּואְצְמַת םויַהְכ "ותאי לע
 הֹוהיויפ ם :הָמְּבַה תולעל םתאָרַל אַצֹי לָאומְׁש הֵּנַהְו ריִעָה
 ו תַעָּכי< :רֹמאָל לואשדאוב ינפל דָחֶא םוי לֶאּומש ןְזָאהתֶא הל

 לאָרְׂשִ ימעדלע ליגל מְתשְמּ ןֿמנְּבץֶרָאמ שיא לא לש רח
 ותְקעַצ הָאְּב יִּכ ימעַתֶא יִתיִאָר יִּכ םיִּתְשַלְּפ דָיִמ יִמַעְדתֶא עישוהו
 רֶׁשֲא ׁשיִאָה הָּנַה ּוהָנֲע הָוהיִנ לּואְשתֶא הָאְר לֶאּומְשּוז יִלֶא
 ךותְּב לֶאּומָש-תֶא לּוָאָש שניו 5 יִמַעְּב רֶצְעַי הז יא יִּתְרַמָא
 -תֶא לֶאּומָש ןעיר 9 :הָאֹרָה תיֵּב הָז"יֵא יל אָּנהְרִיִגַה מאו רעָשַה
 םויַה יִּמַע םָּתְלַכַאְו הָמְּבַה נפל הלע הָאֹרַה יָכֹנֲא רָמאיַ לאש
 תֹוָדְבֲאָה תֹונתַאְלְו> דל דינא בבל רשא לכו רקבב חלש
 למל ואַצְמְנ יִּכ םֶהָל ךּבלתֶא םֵׂשָּת-לַא םימַיַה תֶׁשְלְׁש םֹויַה ל
 לּואָש ןעַויי ם :ְיִבֶא תיב לכלו ל אולה לארי תֹּרְמֲח"לַּכ
 הָרעַצַה יִּתְחַּפְׁשִמּו לֵאָרְׂשִי יטְבש *יֵּנַטּקִמ יִכְנָא יִניֵמְידְנְב אולה רָמאיַ
 סם :הָּנַה רָבְּדּ יא תְרַּבִּד ּהָמְלְו ןמָיְנְב ימְבְׁש תֹוִחְּפְׁשִמ"לַּכִמ
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 םֵהָל ןתַו הָתָּכְׁשִל םָאיִבו ורענדתַאְו לּוָאְשתֶא לֵאּומְׁש חָקיַו>*
 חבל לאש רמו 23 :שיא םֵׁשלְשְּכ הָּמֲהְו םיִאּורָּקַה שארְּב םֹוקָמ

 מע התא םיש לא יּתְרמֶא רש ךל יִּתתְנ רשא הָָמה-תֶא הנ
 הָּנַה רָמאיַו לּואָׁש יִנְפִלְוםָׂשַיו יִהיִלֲעֲהְו קושָה-תֶא חְּבַמַה םֶרָיַנ+
 ייֵתאָרָק ו ם עָה רָמאל ףלדרומש" דעומל יִּכ לכָא ךינָפְל"םיִׂש רָאׁשַנַה
 רדיו ריִעָה הָמְּבַהמ דרי אְּהַה םִיּב לָאּומְׁש-םע לּואְש לבא
 לַאּומְׁ ארקיו רַתְׁשַה תולעּ יה ומפְׁשְו >> :ינּג הדל ילּואש"םע
 'םֶהיִנָש ּוָאְצַו לּואָש םקיו ךֶחלשאו הָמּוק רמאל גה טּואָשלֶא
 רַמָא לאּומְׁש ריִעָה הָצְקַּב םיִדְרֹ הַּמַה*ז :הָצּוִחַה .לָאּומְשּו אּוה
 ָעיִמָשַאְו וכ דמע הָּתַאְו רבעי ונינפל רבעיו רֶעגל רָמֲא לּואָש-לֶא
 ס :םיִלֲא רֵבְּד-תֶא

 רַמאיַ והָקֶשּיו ושארדלע קציו ןָמָשַה ךּפתֶא לֵאּומְׁש חקיוי 10
 יִדָמָעַמ םויָה ךִּתְכְלּב :דיִנְנְל ותָלָחְנ-לע הָוהְי ַתָׁשְמיכ אלַה
 ָרְמָאְו יחצְלָצְּב ןָמָיְנּ לוב לֵחְר תַרְבק"ע םיִשִנַא יִנָש ָּתאָצַמּ
 -תֶא יבא שנ הֵּנַהְ שֶקל ּתְַלֲה רֶׁשֲא תונתַאה ּואְצַמְנ ףילא
 םָשַמ ָתְפַלַחְי :יִנב הָשַעֶא הָמ רמאל "םכל נאד .תוגתַאה יִרְבִּ
 םילע םיִשְנַא הָשלָש םש ָךּוָאְצְמּו ירֹובְּת ןולא"דע ָתאָבּ הָאְלָה
 תש אָׂשנ דָחֶאְו םיִיָדְג הָשלָשו אשנ דַחֶא לֶא"תיּב םיִהְלָאָהְ לֶא
 ' ףל ָּנְתנְו םולשל ל לָאָשְי :ןוידלָבג אשנ דִחָאְ םֶחַל תור
 םָׁש-רֶׁשֲא םיִהלֲאָה תַעְבִג אּובְּת ןַּכ רַחָאפ :םֶדיִמ קל םֶחְל-יִתְש
 םיָרְרֹי םיִאָבְנ לבת ָתעַנַפּו ריִעָה םֶש לאבכ יִהְיַו םיִּתְׁשִלְפ יֵבֹצְ
 הָחְלַצְו :םיִאְּבַנְתִמ הָמָהְו רֹונָכְו .ליִלְָ ףתו לָבָג םהיִנְפלְו הָמָּבַהַמ
 יִּכ הָיָהְוז :רחא שיִאל תְכַּפָהְנְו םַמְע ָתיִּבַנְתַהְו הוהְי חּוְר יל
 םיִהְלָאה יּכ ךדָי אֵצָמַּת רֶׁשֲא ףל הָשִע דל הָלֶאָה תֹוִתאָה הָניאָבָת

 תולע תוָלעהל ְּילא רי יכנָא הָּגהְו לנה יֹנָפל דריו מ
 יִתְעַדוהְו יֶלַא יָאֹוּב-רע לחות םיִמָי תַעְבָש םיָמָלְׁש יֵתְבִז חָּבְזל
 22 6 70 | 24 *1זז הָיְלַאָהְו | -* קצת םיִאְרְּקַה-םע לכָאָל ףְל ורמש | 25 16

 |  et dl vb prim vs 26 26° cf25בּכשיו )(  | * :5 6 Geleלּואָשְל ּודּבְריַו 6614
 ל 0 הָנָגַה K גה | <>6 | 27 dl 6 68 || Cp ro, ins 6 69 "לע דיִנְנְל הָוהי ףחָשמ
 הזו ביִבָּפִמ ויבוא דִיִמ ּונעיִשּות הָּתַאְ הָוהְי םַעְּב רֹצֲעַת הָּתַאְו לֶאְרְשידלע ומע
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 םַעָמ תֶכָלָל ּומָכָש ֹוָתֹנְפַהְּכ יהָיָהְו :הֶׂשעַּת רֶׁשֲא תֶא ְּךֶל
 םֹויַּב הֶלֲאָה תֹותֹאָה- לכ ּואָביַו ירחא בל םיִהְלֶא ולָדָפַהְיְו לֶאּומְש
 ותאָרְק .םיִאְבְגלָבַח הָּגַהְו הָתָעְבִּנַה םָש ּואָבּיַוִיי פ  :אּוָהַה

 למת וערכי יי :םֶכותּב אָבְנְתַיַו םיִהלֶא חור לע תֲַעַת
 דלֶא שיִא םֶעָה רָמאיַו * | אָּבִנ םיִאְבְנ"םַע הָּגַהְו ּואְרו םשֶלש
 םֵׁשְמ ׁשיִא ןעיו י> :םיִאיִבּנַּ לּואָש םגה שיק-ןבל הָיָה ּהָּזדהַמ ּוהָעְר

 :םיְְִנּב לּואָש םגה לָשָמְל הִָיַה ןּכילע םָהיִבֲא יִמּו מאו
 ורענדלאו ויָלֲא לּואָש דוד רָמאיַו + :הָמָּבַה אביו תוּבָנְתַהְמ לכי
 -לֶא אֹובָּנַו ןיַא-יִכ הָאְרַנו תֹוֹנתַאָה"תֶא שקבל רַמאיַו .םתכלַה ןָא
 םֶכָל רַמָאדהַמ יִל אֵּג"הדיִּנַה לאש דוָּד רָמאיַו5 ס :לאומש
 תוגתַאה ּואְצִמְנ יִּ 17 דיִּגָה דָּגַה ודוד"לא לאש רֶמאיְו6 :לָאּומׁש
 ס :ילָאּומׁש רַמָא רֶׁשֲא ול ריִנָהדאְל הָכּולמַה רָבְּדתֶאְו

 ינְּלָארָמַאוו :הֵּפצּמַה הָוהְילֶא םַעָהתֶא לָאּומְש קעציו יל
 לֶאְרְשידתַא יִתיִלָעַ יכנא לארי .יהלֶא ּהָוהְי רַמָאדהּכ לֵאָרְׂשִי
 םיִצָחְלַה *תוְלָמַמַהדלָּ ליִמּו יםִיַרְצַמ דָיִמ םֶכְתֶא לֵצַאו םִיָרְצַמִמ
 כָל עישומ אּוהדרָשא םָכיֵהְלֲא-תֶא םֶּתְסַאְמ םויה םָּתַאְופ :םֶבְתֶא
 הָּתַעְו ונילע םיִׂשת ָךְלָמדיּ ל ורְמאתַו םֶכיִתְרַצְ םֶכיֵתּועְר"לָּבִמ

 תֶא לֶאּומְש ברק :םֶכיִפְלַאְלּ םֶביִטְבָשל הוה יִנָפל ּובְצִיִתַה ,,
 ְמינְּב טְבְׁש-תֶא בלקיו=: :ןִמְנְּב טְבְׁ דבי לֵאָרְׂשִ יֵטְבְׁש-לְכ |

 ּוהָשְקַבְיְו שיקְּב לּואָש לָכְליִו יירֲטַּמַה תַחַּפְׁשִמ כלת ותֹהַּפׁשִמַל
 5 | שיא םֶלָה דע" אָבַה הוהיִּב ועולַאְׁשו> :אָצְמְנ אלו
 םָׁשַמ ּוהֲחָּקיַו ּוצְריו :םִלָּכַה-לֶא אָּבִחִנ אּוְהזהַּגַה הָוהְי רָמאיו
 רמו :הֶלְעַמְו ומָכְשִמ םֶעָהדלָּכִמ הָּבְנִיַו םַעָה ּךוְתְּב בּצֵיְתי
 והָמְּכ ןיא כ הָוהְי ֹוּב"רַחַּב רֶׁשֲא םֶתיִאְרַה םֶעָהלַּכ-לָא לֶאומְש
 לֶאּומְש רַבדיו*פ ם למה יחי ּוְרְמאיַו םעָהְ לכ וערי םַעְה"ִלָבַּב
 חלש הָוהְי יִנָּפְל חַנִיַו רָפְסַּב בּתְכי הָבְלַמַה טּפְׁשִמ תַא םעֲהלֲא
 הָתָעְבּג ותיִבל לה לאש ::ותיבל שיא םעֶה"לכיתַא לאּומש
 לעילְב ינְבּו? :םָּבלְּב "מיה עֶגְנירְׁשַא למה ומע כליו
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 יָהְיַ יהֲחְנִמ ֹוֵל ּואיבָהְאָלְו ּוהְזְבִיו הָז ּונעשּודהמ ּורְמָא
 | פ | 'שיִרָחְמְּכ

 יׁשְנֲאדלָּכ ורָמאיו דַעְלִג שיביזלע ןחיו יִנומַעָה שָחְנ לעיני 1

 יִנומָעָה שָחֶנ םֶהיֵלֲא רָמאַיַי ָָדְבַעַנְו תיִרְב ּונְכתְרִּכ שָחְנְלֶא שיִבָ
 -לע הַּפְרִח ָהיִּתְמׂשְו ןיִמָי ןיִע"לְּכ םֶכָל רוקְנְּביםֶפָל תֶרְכֶא תאזב
 םיִמָי תַעְבָש ּונָל ףֶרָה שיבָי יִגָקְז ויָלֵא ּורמאיוי :לֶאָרְׂשִ"לָּכ
 ּונאָצְיְו ּונָתא עישומ ןיאזםאו לֶאָרְׂשִי לּוָבְנ לֶבְּב םיִכָאְלַמ הָחְלְׁשִנְו
 םַעַה יֵנְזָאְּב םיִרָבּדַה וָרְּבַדיַו לּואָש תַעְבִּג םיִכָאָלַּמַה ּואָבַּוצ :ָּךיִלַא
 רֶקְּבַה יֵרֲחַא אָּב לּואָש הָּגַהְוי ּכְבִיו םלוקדתֶא םַעָה"לָכ ואשיו
 יָרְבְּד-תֶא לורי ֵּכְבִי .יִּ םַעְלְהַמ לאש רַמאיַו הלׁשַה מ
 םיִרְבְּדַה"תֶא "ועָמָשְּב לּואש"לע יהא לצו :שיִבָי יֵׁשְנֲא
 -לָבְּב חלש ּוהֲחְּתנ רֶקָ דָמְצ חקיוז :דֶאְמ ופַא רחיו הָלֲאָה
 ואש יֵרֲחַא אצי ּונָניֵא רֶׁשֲא מאל יםיִכֲאלמַה דיּב לארשו לבג
 נאַצי םָעָהלַע ₪ הָוהְידדַחּפ לָפִיַנ ורקבל הֶשִעַ הֶּכ ילָאּומָש רַחַאְו
 א תואַמ שלש לָאְרָשיינב ויהיו קָזָבְּב םֶדְקְפיו :דָחֶא שיִאְּ
 ןּורמאת הּב םיִאְּבַה םיִכֲאְלַמַל יורמַאיופ :'ףלא םיִׁשלְׁש הָדּוהְי ׁשיִאְו
 ואביו שמשה 'םֶחְּב הָעּושְּת םֶכָל"הָיהְ רָחְמ רֶעְלֶג שיבי לַשיִאל

 שיבָי ׁשְנַא רמי :ּחָמׂשִו שבי ישְנְַל ויגו םיִכאלמַ
 ס | םֶביִניִעַּב בוטַהְלֶכָּכ ּונָל םִתיִשעְו םכילא אצנ רַחְמ
 -ְֹוְְּב ּואָבְַו םישאר השלש םַעָה-תֶא לאש םֶׁשו תְרֶחַמִמ יִהָיַוי
 םיִרָאְשִּנַה יָהְיַו םויַה םָח"דֲע ןומעהתֶא ּוּכיו רקבה תָרֹמׁשַאְּב הָנֲחֹּמַה
 יִמ לֵאּומְׁש-לֲא 5 םָעֶה רָמאִיַו< :דַחְי םִיִנָש םֵברַאְׁשִנ אָלְו ּוצֿפַ
 לאש רָמאַיַו :םֶתיִמְנּו םיִשָנַאַה ּונִּת ונילע ףלמי לאש רמאָה
 :לֵאָרְשִיְּב הָעּושִּת הָוהְיהשָע םויה יִּכ הֶזַה םִיַּב שיא תמוידאל

 םֵׁש שַָּחְנּ לגלגַה הכלגו כָל םַעָה- לא ָאומש רָמאיַו ם
 הָוהְי ינפל לּואָש-תֶא םָׁש ףכלמו לגלגַה םֵעָה-ַלְכ בלופ :הָכּולְּמַה
 לאש םֵׁש חַמָשּיַו הָוהְי יִנָּפְל םיִמְלָש םיִחְבְז םָׁשוחְּבזי ללב
 ס :דאמ"דע לַארְׂשִ יׁשְנַא-לֶכְו
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 לָכְל םֶכָלְקְב יִּתְעַמְׁש הָּגַה לֵאָרְׂשִילַּכ-לַא לֵאּומְׁש רַמאָיוו 2
 להתמיד הָּגַה הָּתַעְו לק םָכילֲע עלמא יל םָּתְרַמַא"רֶׁשַא

 והיִׁשְמ דֵגְנְו הוה דג לב ונע יִנָנָה :הָזה םויהדדע רע םַיִגָפל
 ימדיתֶא יִּתְקֶשָע יִמדתֶאְו יתחקל ימ רֹוָמֲחַו יתָחְקְ ימו רוש-תֶא

 :םֶכָל ביִשָאְו "וב יניע םִלְעאָט רֶפכ יִתָחְַל ימיו יתר
 :הָמּוִאְמ שיָא-דִימ ָּתְחָקְל"אָלְו ּונָתֹוצַר אָלְו ּונֲּתְקִׁשִע אל ּורָמאָיַי
 אָל יִּכ הָּזַה םָיַה וחיִשְמ דַעְו םֶכְּב הָנהְי דע םֶהיִלַא רֶמאנ
 יםַעָהְדלֶא לֶאּומְׁש רָמאַיַו< ס  :דע רָמאָיַו הָמּוְאִמ יֶדיְּב םָתאָצְמ
 םָכיִתְבִאתֶא הָלָעָה רשאו ןרַהֶאדתֶאְו הָשמתֶא הָשָע רֶׁשֲא הָוהְי
 תֶא יהָוהְי נפל סֶכְּתִא הָטְפָשאְו ּוָבְצְתִה הָּתַעְוו :םיָרְצִמ ץֶרֶאִמ
 אָּב"רְׁשַאכֿי םָביֵתֹוְבַאדתֶאְו םֵבְּתִא הֵׂשֲערׁשַא הָוהְי תָֹקְדְצ"לְּכ
 הָשמתֶא הוהְי חלָשּיַו הָוהְידלֶא םֶכיִתוְבַא ּוקַעְויַנ 'םִיָרְצַמ "בקע
 :הָנַה םיָקמּב 'םּוָבָשיַו םִירְִּמִמ םֶכיִתְבַאתֶא ּואיִצַֹו ןרהְאדתֶאְ
 יאָבְצְררַש אָרְסיִס דָיְּב םֶתַא רֶכְמּיַו םֶהיַהְלֶא הָוהְידתֶא ּוֵחְכְׁשִ
 -לֶא ּוקְעְזוופ :םָּב ּומַחְלו בָאּומ ךלַמ בו םיִתַׁשלּפדְִבּו רוצח
 -תֶאְו םיִלעְּבַה-תֶא דָבעגו הָוהְיתֶא ּונְבַזָע יִּכ ּונאָמָח ָךָמאּיַו הָוהְי
 הוהְי חלשיויי :ךֶדְבַענְו ּוניִבְיִא דּימ ניצה הָּתעְו תרְּתְׁשִעֲה
 דיִמ םֶכְתֶא ליו ילֲאּומְׁשתֶאְ חָּתְפְידתֶאְו "ןֶרְּב-תֶאְ לַעָּבריתֶא
 אָּב ןומעדיִנְּב ְּךַלַמ שח יִּכ ואְרִתַוי> :חַטָּב ּוָבָשַתַו ביִבָסִמ םֶכיֵבְיֲא

 :םֶכָּכְלַמ םֶכיִהְלֶא הוה ניל למי למי אל ל ּורָמאּתַו םכילע |
 הָוהְי ןַתָנ הָּגַהְו יםַתְלאָש רֶׁשֲא םָּתְרַחְּב רֶׁשֲֹא ךָלֶמה הגה הָּתעְויפ
 ולוקְּ םָּתְעַמְׁשּו ותא םָּתְדַבעו הָוהְיתֶא ּואְריִּתִֶא4 למ םָכילֲע
 ּךְלָמ רֶׁשֲ למַה-םְו םֶּתַא-מנ םֶתְיְהְו הָנהְי יִּפדתֶא ּוְרְמַת אל
 םֶתיִרְמּו הֶוהְי לוקַּב ּועְמְׁשִת אלא :םֶיִהְלַא הָוהְי רַחַא םָכילע

 ּוָבְצִוְתַה הָּתַעדמנ 6 :םֶכיֵתְבַאבּו םָכְּב הָוהְידִ הָתיִהו הנה יִפדתֶא
 אָלָהיז :םֶיִיִעְל הָשע הֹוהְי רשא הזה לודָנַה רֶבָּרַה-תֶא וארו
 -יִּכ ואְרּו ּועְדּו רטַמּו תולק ןִּתִיְו הֹוהי-לַא אְרְקֶא םויַה םיִטְחְדריִצק
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 384 א לאומש 9

 ס יְּדְלָמ םֶכָל לֹואְׁשִל הוהְי יִניִעְּב םֶתיִשְע רֶׁשֲא הָּבַר םֶכְתַעְר
 אְרייו אּוָהַה םויּב רטָמּו תלק הֹוהְי ןתיו הוהְידלֶא אמש ארק
 לֵאּומְׁש-לָא םֶעָהלכ ורמי :לָאּומְׁש-תֶאְ הָוהְיתֶא רֶאְמ םַעָה"לְכ

 הלא למ רמי ס למ "ל לאש הַעְר גניתאטַח
 ירְחֶאָמ ורּוסְּתדלא ְךַא תאְּזַה הַעָרָה"ִלְּכ תֶא םָתישע םֶּתַא ּואָריִּתִלא
 יָרָחֶא ו ייִּכ ּורּוסֶּת אָלְו םֶכָבְבְל לָכְּב הָוהְיתֶא םָּתְדבעו הֹוהְי
 הוהְי שטאל יפ :הָמַה ּוהָתַיִּכ לע אלו וליעוידאל רֶשא והתה

 ול םֶכְתֶא תשַעַל הוהְי ליעוה יִּב לָנַה מש רובע ּמַעְתֶא
 םֶכְדַעַּב ללּפְתַהְל לדחמ הָוהיִל אטחַמ יל הָליִלָח יִכנָא םג*3 :םֶעָל
 הָוהיתֶא ּואְרִיו ךא+ :הָרָׁשִיַהְו הבוטה ִּרֶרְּב םֶכְתֶא יִתיִרּוהְו
 :םֶכָמִע לּדְנַהְדרֶשַא תֶא ּואְר יִּ םֶבְבַבְלְ לֶכְּב תַמָאּב ותא םֶּתְדְבַע
 ּפ :ּופָסִּת םָכּבְלמְ םֶּתַא-םַּנ ּועְרָּת עַרָה"םַאְויפ

 :לֵאָרְׂשִי-לע ְּךַלֶמ םיִנָש "תש ּוכְלָמְּב לּואָש הָנָשְָּבי 13
 םֿפלַא לואָׁש-םע ּויָהְיו לַארְׂשּומ יֿיִפלַא תׁשְלְׁ לּואָש ּול"רַחְבַיַ>

 רֶתְיָו ןיִמננִּב תַעָבְגְּב ןָתְנוְיְ"םַע ּויָה ףָלָאְו לא-תיב רַהָכּו יׂשָמְכַמְּב
 רֶׁשֲא םיִּתְשִלְּפ ביִצְנ תֶא ןְתְנֹו ךיו וָכָהאְל ׁשיִא חלש םֶעָה
 ראלי ץֶרָאָהילְכּב רפושּב עֶקִּת לּואָשְו 'םיִּתְׁשִלַפ ועְמְׁשו 'עַבְגְּב
 ביִצְנ-תֶא לּואָש הָּבַה רמאל ועמש לַאְרׂשִילכְוצ :"םיִרְבַעַה 'ועמְׁש
 לאש יִרחֶא םַעָה ּוקעציו םיִתׁשִלּפַּב לַארְׂש ׁשֵאָבְנםַנְו .םיתְׁשִלּפ
 ףלא יםישלש לֶאְרְשידע םֶחָלְָליּופְסֶאְ םיִתְׁשלְפו פ = לנֿלִנַה
 ברל םִיַה"תַפְׂש לע רֶׁשֲא לוח םֶעְו םיִשְרִּפ םיִפְלַא תָשָשְו בָכְר
 יִּכ יאָר לֵאָרְׂשִ שיא :ןוא תיִּב תמְדְק לשמכְמְּב ונֶחיו ולעיר

 םיִעָלְַבּ 'םיִחְוְחְבּו תֹוָרֲעְמּב םָעָה ִאְּבַחְתִיו םַעָה יש כ ול-רצ
 לּואָשו דַעָלַגְו דג ץֶרֲא ןֶּדְריַה"תֶא ּורבַע יםיִרְבעְוז :תורּבבּו םיִחְרַצַבּו
 בעומל םיִמָי תעְבש יֵלֲחילַֿ :'וירחא ּוךרַח םַעָהד לָכְו לגלגב ּנְדּוע
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 ּותַלָכָּכ יהי :הָלעָה לעָיַו םיִמָלָשַהְו הָלעָה יֵלֲא ּושַּגַה לּואָש
 :ֹוכְרָבְ ותא לּוָאָש אציו אָּב לָאומָש הָּגַהְו הלעה תולעהל
 םַעָה 'ץֶפָניִּכ יתיִאְרְדיִּ לּואָש רַמאִיַו ָתיִשָע הָמ לָאּומְש רַמַאְְ נצ
 :'שמכמ םיִפְסֶאְנ םיִּתְׁשְלפו םיִמָיַה דעומל תאבדאל הָּתַאְו ילעמ
 יִתיִלֲח אל הָוהְי יִנְפּו לָלִּנַה ולא םיִּתְׁשִלְפ ּודְרִי הֶּתַע רמאָו>
 ָתְלְּבְסִ לּואָש"לֶא לֵאּומׁש רָמאווג ם :הֶלַעָה הלעאו קֿפאְתֶאְו
 הָוהְי ןיִכָה הָּתִע יִּכ ךוצ רשא ףיִהלֲא הָוהְי תֹוצִמיתֶא ְתְרַמְׁש אל
 םּוקָת-אְל ףתְכלממ הָּתַעְוי :םֶלועדרע .לֶאְרָשְודלֶא כלא
 אֶל יִּכ ומַעדלַע בינל הָוהְי .והּוציו ובָבלְּ שיִא ול הָוהְי שֶקִּב
 -ןמ לעיר לֵאּומְׁש םקיו5  פ  :הָוהְיַד ךוצ"רשא תֶא ָּתְרַמָׁש
 שָשָּכ ומַע םיִאְצְמְּנַה םָעָהתֶא לּואָש דקְפיַו ןמָיִנְּ תַעָבְ לנלגַה
 עַבְגִּב םיִבְשי םֶמָע אֵצְמָּנַה םַעָהְו ֹוֹנֵּב ןתְנויו לאשר :שיא תֹוֲאַמ
 םיּתְׁשִלְפ הָנֲחְמִמ תיִחְׁשַּמַה אציול :ׂשֲמְכַמְב ונח .םיִתְׁשִלפ ןָמָיְנּב

 :לעוש ץֶרֲאלא הָבּפָע ר"א הָנְפַי דָחֶא שארֶה םיִשאְ הָטלֶש
 רד הָנֶּפִי דָחֶא שארֶהְו ןורח תיִּב ְּךֶרָד הָנפַי ֹדָחֶא ׁשֹאָרָהְו8
 יִשְרָחsְפ  ס = הֶרָּבְדִמַה םיִעְבַצַה יגלע ףקשּנַה ילּובּגַה
 םיִרבעַה ושי ןפ םיְִּׁשִלְפ "רְמֲאיִּכ לֵארְׂשְ לץְרֶא לָכְּב אָצַמְי אל

 הָריִצְפַה הָיָה :יותשרחמ תֶאְו ומדְרקתאְו תַא"תֶאְו וָּתְשרְחמ
 :ןברָּדה יביִצַהְלּ םימְדְרקַהְּ ושל שֶלַשְלְו םיִתָאְלְ תושרֲחמל יםיֿפ
 רשא םֵעֲהלְּכ רִיְּב תיִנֲחַו בֶרֲח אָּצְמִנ אלו 'ֹתמֲמלִמ םֹויְּב "הָיָה

 אוי = נב מנו לּואָשְל עמו ןֵתָנתֶאְ לאשת
 ס  :שָמְכְמ רבעמלֶא םיִּתְׁשִלּפ בַצַמ
 ויִלָכ אשנ רעַּנַה-לֶא לּואָשְַּב ןַתְנו רֶמאּיַו םויַה יִהָיַוי 4

 :דיִּגַה אל ויָבֲאְלּו זָלַה רֶבֲעַמ רשא םיִּתְׁשִלְּפ במלא הָרְּבַעַנְו הָכְל
 םֶעָהְו ְןוְנמְּב רשא ןומרה תַחְּת יהָעְבְּגַה הָצְקַּב בֵׁשֹוי לּואָשְר
 דןֶּב ּדוְבְכדיא יִחַא בּוטָחַאְדְב ; הָיִחַאְוי :שיא תֹואַמ ששָּכ ומע רֶׁשֲא
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 ךַלֲה יִּכ עַדָי אָל םֶעָהְו דוְפֲא אנ ֹולׁשְּב הָוהְי ןהפ יִלַעְְְּב סָחְניֶּפ
 םיִתְׁשלפ בֵצַמ"לע בעל | ןֶתְנוְי ׁשָּקַּב רֶׁשֲא תּורְּבְעמַה ןיבו+ נוי

 ץצוב ָחֶאָה םשו הגמ ירבֲעהְמ עלפה'ןשו המ 'רָבַעהִמ עלּפהיש
 דָחֶאָהְו שָמְכִמ לּומ ןופְצִמ קּוְצְמ דָחֶאָה ןשהי :הָנָמ דָחֶאָה םֶשְו
 הָבְל ויָלַכ אשנורעָּנַהלֶא ןֶתְנוהְי רַמאיופ ם ::עַבָּנ לּומ בָנָּנִמ
 ןיא יִּכ ול הָוהְי הֵׂשֲַ לוא הָלֶאָה םיִלְרֲעָה בֵצַמ-לֶא הרְּבענְ
 הָשע רילָכ אשנ ול רַמאינל :טַעְמָב וא בֶרָּב עישוהל רֹוצֲעַמ הָוהיל
 ןְתנּוהְ רמי :"ָּךְבַבְלַּכ ךִמִע יִנְנָה יל הָמְנ ָּךַבְבְלִּב רָשַאלָּ
 ּגרָמאִי הָּכ"בֲאפ :םֶהיִלַא ּוניִלְִנְו םיִשְנַאָהְ לא םיִרָבְע ּונֲחנֲא הּגַה
 :םֶהיִלַ הלעב אָלְו ּוניִתְחַת ּונְדְמַעְו םֶכיִלַא ּונֲעיִּגַה-דַע ומ וניל
 ּונל הָזְו ּונָדָיּב הָנהְי םֶנָתְנדיִּ ּוניִלָעו רנילע ולע ּןרָמאְי הֹּכ-םָאְופ
 הָּנה םיִתְׁשְלְפ ּורָמאיו "םיִּתְשַלְּ בֵצַמ"לֲא םָהיִנְׁש לבג :תוָאָה
 הָבֵעַמַה יֵׁשְנַא ונעו = :םָׁשואְּבַחְתַה רֶׁשֲא םיִרֹחַהְומ םיִאְצ םיִרְבָע
 רֶבָּד םֶכְתֶא הָעיֶדֹונְו וניל ולע ּורָמאיו וילכ אָׂשניתֶאְןֲָנו-תֶא

 דִיְּב הָוהְי םֶנָתְניִּכ יִרָחֶא הלע וֶלָכ אָשנה לא ןִתָנוו רַמאו *
 לפי ויִרַחֶא רי אשנו וילְנַר-לעְ ןוָדי-לע ןֶתְנּוי לעיני :לֵאָרְׂשִ

 הָנשאְרֶה הָּמַה יֵלתני :וירֲחא תֶתֹומְמ ויָלכ אשנְ "תנו נפל
 דַמְצ הָנַעִמ יצחבְּכ שיִא םיִרָשָעָּכ ויִלַכ אָשנְו ןָתְנֹו הָּכַה רֶׁשֲא
 תיִהָשַמַהְו 'בָצַמַה יםַעָהלֶכְבּו הָדָשַבי הֶנְחִמַב הָדְרִח יֵהְּתַני יהָרָש
 םיִפַצַה ּוָאְריוé :םִיִהלֲא תֶּדְרָחְל יִהְּתַו ץֶרֲאָה זּגְרִתַו הָמהםנ ּודרַח
 פ :םלַהו יב גֹומְנ "ןומָהֶה הַּגַהְו ןֶמָיְנִּב יתַעְבְנְב לאש

 ונַמעֶמ ְּלָה מ ּואְרּו אָנדָקִפ ותא רֶׁשֲא םֶעָל לאש רָמאוז
 הָשיִנַה הָיִחַאל לאָׁש רָמאיניי :ויָלַכ אֵׂשנְו ןָתני ןיא הָגַהְו ּוָקְפִיו
 :לֵאָרְׂשִי יַנְבּו אּוָהַה םויַּב 'םיִהלֲאָה ןוךא היָהיְּכי יםיִהלֲאָה ןורַא"
 םיּתְׁלפ הָנֲחֹמְּב רֶׁשֲא ןֹומָהֲהְו ןֵהַֹה"לא לאש יִרְּבִּד דע יִהיַופ
 עז ודי ףֹלָא ןָהּכַה-לֶא לוֵאָׁש רַמאּיַ בֶרָו ולה ליו
 בֶרָח הָתְיְה הָּגַהְו הָמָחְלִמַהְדדַע ואבו ותא רֶׁשֲא םָעָהלָכְו לואָׁש

A GBiAr 6d0Ug G43 oh ָע Ass | כ | b >6 | 5 dl; >6 | ל a-a ] 

 ול הָמֹנ ְבֶבָל (6%  אapia טסט (érrAivy | * 1 זיִבָבְל בבלכ || :ץס 5
ercBAeyav) |13 1 נפו )6  | sic 41 (interv)םיִרָּבְכעֶה | -ד2  Ir prpsונילַא |  

 ל ins 6 6 DI | 14 °° add ? (6 aliter) | 15 **16 6 .םעֶה-לכו הדשבו |

 * 406 ? (8 בַצמה) | 16 * 1 ₪ עבָנּב | * 1 6 6 הָנֲחַּמַה |! םלָה )6 tev א
 לצסev) | 18 1 6 6 דּופָאָה | *-* 1 0 סע דופָאָה אָשנ הָיָה אּוה יִכ | < 16 0

 ינפל | ז0 * 1 5 רֵּבַּד דע; ג1 רַבֹד דע | * sic 41 (nteזש) | 20 1? הָנֲחַמַה
Yur 
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 םיִּתְשְלַפְל ּוָיָה "םיִרְבָעָהְוי ודֲאְמ הָלּודְּג הָמּוהְמ ּוהָעְרַּב שיא
 תּויָהְל המה" ביִבָס הָנֲחַּמּב םַמַע "לע רֶׁשֲא םּוׁשלְׁש לֹומְתֲאְּכ
 םיִאְּבַתְתִּמַה לָאְרׂשִי שיא בוני :ןַתְנוי לאָׁש-םע רֶׁשֲא לארְׂשִיײםע
 םֵהיֵרֲחַא הָּמַה-םנ קַּבְךִו םיִתׁשִלַפ ּוסְניִּכ ּועֲמְׁש םירְפֲאירַהְּב
 = לֵאָרְׂשִיהתֶא אּוָהַה םויַּב הָוהְי עשו :הָמָחְלמַּ

 .אּוהַה םֹוַּב שנ לֶאְרְשידשיאְוי+ :ףןָא-תיבתֶ הָרָע הָמָחְלִמַהְ
 -רע ל לָכאי"רֶשַא שיאה רּוְרֶא רמאל םָעָהתֶא לאש א
 יואב ץֶרָאָהלֶכְי :םֵחָל םֵעָה"לְּכ םעֶט"אלְ יביָאַמ יִּתְמּקִנְו בֶרָעָה
 הֵּנִהְו רַעַיַה-לֶא םֶעָה אבו :הָרָשַה ינּ"לַע לשַבְ יהיו רעב
 :הָעְבָשַהתֶא םַעָה אָרָידיִּ ויָפלֶא ודי יניִׂשמיִאו שב ידלה
 ּהָטַמַה הַצְק"תֶא חלשיו םַעָהדתֶא ֹויֵבֲא ַעיִּבשַהְּב עָמָשדאל | ןְתָנּווו
 הָנֲאֹרְּתַו ויִפדלֶא ודָי בֵׁשיו ׁשֶבְּרַה תֶרַעיְּב ּהָתוא לָּבְמִיַו ּונְּב רשא
 םַעָהתֶא ְּךיֵבָא ַעיִּבְשה עֵּבְׁשַה רָמאיַו םַעָהַמ שיא ןעיו 5 :ויניע
 רָמאיַויפ :יםַעָה ףעײו םויה םֵחָל לֵכארׁשַא שיִאָה רּוָרָא רמאל
 טעמ יִּתְמַעָס יִּכ יֿניע ּורָאדיִּכ אָנּואְר ץֶרָאָה"תֶא יִבָא רָע ןֶתָנוי
 רֶׁשֲא יביא ללָשִמ םַעָה םויה לָבָא לֹכָא יאול יפ ףַאפ :הּזַה שד
 אּוהַה םויָּב וכי :םיִתְׁשלְַּּב יהָּכַמ הָתְבְראל הֶּתַע יִּכ אֵצָמ

 -לֶא םָעָה ישעינ = :דֶאְמ םַעָה ףעינ הָנָליא שָמְכִמִמ םיִתָשְלּפַּב
 "לע םַעָה לכאיַו הָצְרֶאדּוטְחְשיַו רֶקְב ינְב רק :a חק לללש

 לאש רמו :הָלורְ א יה ילֲא-ולנ םתְדנְּב רמו 0-7
 = וו הי שיאו .ורוש שיא יִלָא ּושיִגַה םהָל םָּתְרִמַא םָעָב ּוצָּפ

 חֵּבזִמ לאש בו :םש" וטחשיו יהָליִלַה ודי ב יורש שיא היל
 לראש רמי ספ  :הָוהיל ַּבזִמ תבל לה ותא הוהיל

 21 ins רָשֶא | * 1 6 65 םַנ ּובְבְס trspos accent) | 23 *nonn MSS( 8 "דע |

 ל 6106 ןרח"תיב | 24 == 1 21 (GRLs םיִּפָלֲא תֶרָשַעַּכ לּואָשדםע הָיָה םָעָהלְכְו
 הָלֹודְנ הֶנֶנַש הָנַׁש לּואָשְו :םִיָרַפָא 6 +-ריעָה) רה לָכְּב תַצפָנ 'הָמָמְלִמַה יֵהְּתַ שיא
 (91 'ג רָונ ריִּנַה !ve לדג רֶדנ רדנ) | 1: לַאו | 25 == 61 | ל 1 6 6יִהו
 ׁשֵבְּר רעי | 26 * 1 ףלה (6 רַבּד ףלח pro ורב 'ה]) || * 1 6 66 ביִשָמ | 27 1
 6 Q nonn MSS 639 הָנְראַּתַו; א הָנָאְרִתַו | 28 = add | 30 * ca 151155 אל |

Q pl MSS GF (Wpunoev) 2 (.. ap-ל | הָּכַּמַה | בז ג (הְלילַה-דע?) | 32 51 6  

 (mdzewv 639 טעיו | *1 6 0 לֶלָשַה | 33 * sic 48 | * 1 6 6 Dלַה | 34 * 5
 -לע || * ג 6 6 רֶׁשֲא | > 65; 1 8+ ההיא.

25% 



 388 א לאומש 52—14,37

 רַאְׁשנ"אָלְו רק רֹוָא-רע וםָהְב "הונו הלל םיִּתְׁשִלַפ יֵרֲחַא הָדָרָג
 ןַהֹּכַה רָמאַו *  הָשַע ְּףיֵגעְּב בוטַה"לְּכ ורמאיו שיא םֶהָּב
 ירחא ֹרֵרֲאַה םיִהלאַּב לאש לַאׁשיול :םיִתלֲאָה לא םֶלַה הָבְרְקַנ
 רמי :אּוהַה םויַּב ּוהָנָע אָלְ לֵאָרְׂשִי דיְּב םֶנֶּתַתַה םיּתְׁשְלְפ
 תאַפַחַה הָתְיֲה 'הָמּב "וארו ּועְרּו םַעָה תוַּפ ל םלַה ושב לּואש
 ןָתנּויְּב וָנָשְידִא יִּכ לֵאָרְׂשִי-תֶא עישומה הָוהְידיַח יִּכפ :םויה תאּזַה
 לֵאְרְׂשִיײלְכ-לָא מאוס :םַעָהלָּכַמ ּוהָנֹע ןיִאְו תּוִמָי תֹומ יִכ יֵנָּב
 ורמאיו דָחֶא רבַעְל הָיְהְנ יֵנְב ןָתָנּיְו ינאו דַחֶא רבעל ' ּויָהִּת םָּתַא
 הָוהְְלֶא לּואש רָמאיַנ** חם :הָשע ףיִניִעְּב בוטה לּואָש" לא ץ םַעָה

 רָמַאַיַו :ּואָצְי םַעָהְו לאשר ןַתְנוי דַכָלִיַו 'םיִמָת הָבָה ילֵאָרׂשִייִהלֲא
 לּואָש רֶמאָוג :ןָתָנוי דָכָלִַו ינְּב ןָתָנו ןיכּ יניב ּוליִפַה לּואָׁש
 יִתְמַעְט םֹעֶט רָמאּיַ ןָתְנוְי ל"ו הָתיִשָע הָמ יל הָדיִגַה ןָתָני-לָא
 רמאיו< ם :תּומָא יֵנְנַה ׁשֵבְד טעֶמ יָדָיְּבררָשַא הַעַּמַה הָצְקִּב
 רָמאיופ :ןָתְנֹוו תּומָּת תומדי ףָסֹוי הָכְו םיִהלֶא יהׂשעי-הּכ לּואש
 תאּוַה הָלּודְּנַה הָעּושְיַה הש רֶׁשֲא תּומָי ןָתָנֹויַה לּואָשלא םַעָה
 דםַעְדיִּכ הָצְרִא ושאר תרעשמ לֿפײמַא ּהָוהְידיַח הָליִלָ לארי
 ס :תמדאלו ןֶתְנּוידתֶא םַעָה ּוּדְפיַנ הָּוַה םויה הֶשֶע םיִהְלֶא
 :םִמוקמל ּוכְֶה םיִּתְׁשְלפו .םיִּתְׁשְלְפ ירחאמ לאש לע

 ויביֲא"לָכְּבו ביִבָ םְָל אָט לַע הָבלְמה כָל לאש

 מ לאות לצו קלְמְע"תֶא מ לח שפר" עשר הפ
 עּושיִכְלַמּו יִוָשִיְו ןתָנו לּואָש יִנָּב ּויָהיַיפ ס ּוהָסְׂש
 םָׁשְופס :לביִמ הָנַמּקַה םֵׁשְו במ ּהָריִבְּבַה םֵׁש ויֵתֹנְב יִּתְׁש םֵׁשְו
 רֶנְֶַּב רַניֿבַא ואבצרׂש םשו ץֵעַמיִחַאדתּב םַעָניִחַא לאש תֵׁשֲא
 ס :לֵאיִבַאדֿב רֶנְבֲאדיִבַא רֶנְו לָאְׁש-יבא שיקוי :לּואְׁ רה

 הָאָרְו לּואָש יַמְי לּב םימְׁשְלְּפ-לע הקזח ּהָמָתְלִמַה יַהְּתַו>
 ס :ויִלֶא ו ּוהַפְסַאַו ליַח ןֶּבדלְכְו רוּנ שיא לּואָש

guem | 39 10 | 38 * >ת | 9 שש  sicalהָּכנְו ַט | ל  dub (pro36 *  
 RW (vel 6 6 הָנֲעַיִ) | 41 * מפ 6 696190 םָא םּויה ְףֶּדְבע-תֶא ָתיִנֲע אל הָּמְל
 ןועָה וגשי םֶאְו םיִרּוא הָבָה לֵאָרְׂשִ הלא הָוהְי הָּוה ןֹוֲעָה יִנְּב ןָתָנֹויְב וא יבש

Gb compluria | 44 insc mlt9 םיִמְת | 42  "lcלֵאָרְׂשִי * ךְמְעְּב הוה |  
 MSS 630 ילד | 45 6F || 47 * GL 4 ral 66 rév Bai@powgt< ) תיִבְבּו םִרֲֵאַבּ
 בוחר?) | * ג 6 6 ְּךֶלָמְבּו | <1 6 6 עשוי | 49 1 כזט cf( 65 וישי ב

 10 8,33; 9,39 לַעָבְשֶא | go aliis locis רָכְבַא, 6 ubique ABevvnp | 5ז 1 יִנּב
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 ךֶכְמָ ּךְתֶשְמְל הָוהְי חַלָׁש יִתא לּואָש-לֶא לֶאּומְׁש רָמאיַוי 5
 רַמָא הַכי ס :הָוהְי ירָּבּד לֹוקְל עַמְׁש הָּתְעְו לֶאְרְשודלע ֹוּמַעדלֲע
 ול םֶשדרֶשא לֶאְרשיל למ הָשָעְדִרֶשַא תַא יִּתְדַקֶּפ תֹואָבְצ הָוהְי
 מְּתְמַרֲחַה קלמעתֶא הָתיִּכַהְו דל "הָּתַעפ :םִיָרצַּמִמ ותלַעּב ּףךְרדּב
 ללועמ הָׁשֲא-'דע ׁשיִאַמ הָּתַמָהְו ויָלָע לָמָתַת אלו ול-רָשַאלָּכתֶא
 לאש עמשו+ סם :רֹומֲח-דַעְו לָמָנִמ הָשדַעְו רושמ קנוי"דֲעֶו
 -תֶא םיִפְלַא תֶרַׂשְעו ילגר ףֶלֶא 'םִיַתאְמ יםיִאְלַּּב םֵדָקִפיַו םַעָה"תֶא
 לאש רמו :לַחּגּ בריו קלמע ריעדדע לאש אביו :"הָדּוהְי שיא
 הָתיִשָע הָּתַאְו ומַע פס \ 'ילמע ּךּותִמ 'ּודְר ּורָס ּוכְל ניקל
 , :קלמע ע ךותמ "יניק רסיו םִירְצִמִמ םתולעב לארי יֵגְּבלְּ"םע לָפֲח
 :םיִרְצִמ יִנָּפלַע רֶׁשֲא רוש ּךַאֹוּב הָליוֲחַמ קלמע-תֶא לאש יוז
 :ברח-יפל םיִרָחֶה םַעָקלָּכתֶאְ ן יח קלמעה ּךְלַמ גנַא-תַא שָּפְתִיַו
 -לעְו םיֵנְׁשמַהְוי ר רֶקְּבַהו ןאצַה בֵטיַמ -לַעְ גנַא-לע םָעָהְו לּואָש מהו
 הֶזְבִמְ הָבאָלִּמַהְלָכְ םָמיִרחָה ּוֵבֲא אל בוטַה"לְּכלעֶ יםיִרְּכַה
 לֶאּומְש" לֶא הָוהְיְדרַבְּד יהיו סם  ּומיִרֲחַה ּהָתֹא סֲמנְו
 -תֶאְו יֹוֲחֲאָמ בָשיִּכ ךלמְל ףואָש"תַא יִתְכַלְמַהְִּ יִּתְמַחְנ ו :רמאל
 םֶכָשיִי :הֶלְיִלַהלָּ הָוהילֶא קעז לֶאּומְשל ר רַחיו םיִקָה אָל יֵרָבְּ
 ּהָלָמְרַכַה לּוָאְש"אּב רמאל לָאּומשל דניו רֶקָּבַּב לּואש תאר לאּומש
 -לֶא לָאּומְש | אביו 5 :לָּגְלִגַה דָריַו רבעינ בפיו די ול ביֵצַמ הָּגַהְ
 :הָוהְי רבּדתַא יִתָמיקַה הֶהיל הֶּתַא ְּךורְּב לּואש ול רֶמאּיוי לּואָש
 יכנא רשא רֶקּבַה לקו יְִוֲאְּב הָּנַה ןאצַה-לוק המ לֵאּומְׁש רַמאיַו 4
 במייל םַעָה לַמֲח רֶׁשֲא םּואיִבַה יקלמעמ לּואש רָמאּו 5 :עמש

 יִלֶא הוה רב רֶׁשֲא תֶא פתק הָדיִגאְו ףרה לשל לאומש רָמאּופ
 הָּתַא ןטקדמא אולה לָאּומַש רָמאיַויז ם ::רָּבַּדול ורָמאיו הָליִלַה
 :לֶאְרְשודלע ּךְלַמְל הָוהי שמי הָּתא לֵאָרְׂשִ יִמְבְׁש ׁשֹאָר ְּךיניֵעְּב

 קלמע"תֶא םיִאְטַחַה"תֶא הָמרֲַהְְַל מאיו רב הָוהְי דַחְלְשיַי
mt6 “תאו ותמרחהו | *  ny || * 1c15,ז > 65% | 3 * 231155 665  Cp 

frt DWB?; v 4b15,24 || ל 6* זסססס ||. 1  cf ad Josדדעו | 1 םאלָ  Mss 
 prb add || 6° sic mlt MSS | ל 1 prb | קַלָמַע cf 15 || > 69 orm "לכ | % 1 pb ןיק |
 7 1 םאָלַטִמ (םֶליִטִמ) |91( ,ga םירכהו םיִנָמָשַה | = 1 cf( 689₪) הָוְבִנ
 תֶסֲאְמַנְו || זז 1 YY? Ok contristatus est) | 12 1 frt 6 60 (er0xdf) ביִּצָה | 13 6

 + compl vb || 15 1 6 6 קל-- 6 || 16 1 6 0 רמאיו,



 390 א לאומש 15

 טעּתו הָוהְי לוקַּב ְתְעַמַׁש"אל הָּמָלְופ :םֶתִא םֶתולָּכדַע וב ָּתַמֲחְלִנְו
 לֶאּומָש-לֶא לּואָש מאיו ם :הָוהְייניִעְּב עָרָה ׂשַעּתַ ללָשַה לָא
 איּבָאְו הָוהְי יֵנֲחָלְׁש-רֶׁשֹא ְּךֵרָּרּב לאו הְוהְי לוקְּב יתְעַמְש רשא
 לְלָשַהַמ םַעָה Fe :יּתְמְַחְ ו קלה דפ ֹגנַאזתֶא

 | למש

 הָוהְי לוָקְּב עֶמׁשִּכ םיִחְבְזּו תוָלַעְּב הָוהיִל ץֶפֲתַה
 :םיִליִא בֶלֲחַמ ביִשְקַהְל בוט חַבָנִמ עמְׁש הגה
 ירֵצְּפַה יםיִפְרְתּו ןוָאְו' יִרָמ םָסָמ"ִתאַטַח יב

 ס למ יּצֶסֶאְמיו הֹוהְי רֶבְּדתֶא ָּתְסַאָמ ןעי
 דתֶאְו הָנהיִיִּפדתֶא יִּתְרְבְָעדיִּכ יִתאָטֶח לָאּומָש" לא לּואש רָמֲאֹנ4

 -תֶא אָנ אָׂש העי :םלוקְּ עֶמְׁשֶאָו םָעָה"תֶא יִתַאַרָ יִּכ יב
 אָל לּואשלֶא לֵאּומָׁש רָמאּיו < :הָוהיל הָוֲחָּתְׁשִאְו יִמע בּוׁשָו יִתאָּטַח
 ְךלָמ תֹוָיְהַמ הוהְיְךְסֲאָמִַו הֹוהְי רבְּדזתֶא הָּתְסַאָמ יֵּכ ְךַמע בּושֶא
 :עַרְקִיו וליִעְמ-ףנְכְּב קזחינ תבל לָאּומְׁש בפיו :לֵאְרְׂשִו-לֲע

 ּףילָעמ ילֵאָרׂשִי תּוָכְלמַמיתֶא הוהְי ערק לֶאּומָש ולֲא רַמאיַו5 ם
 אָלְו רָקְׁשְי אל לֶאְרְשי חַּצְנ םֶנְו ְדמִמ בוטה ךערל ּהָנֲתְנּו םֹויַה
 = אג יִנְְּבַּכ הָּתִע יִתאָטְח רָמאיפ :םַחָּנַהְל אּוָה םֶדֶא אל יִּכ םֶחָנִי
 :ךיִהלֶא הוה יִתיִיֲחַּתְׁשִהְו יִמַע בּושְו לֵאָרְׂשִי דנְנְו ימעדינקז דָגג
 ס :הוהיל לּואש ּוחַּתְׁשִַו לּואָש יִרְחֶא לֵאּומְׁש בָשִיַויי
 גָנַא ויְלֶא ליד קלמע למ : ננַא-תָא לא ׁשיִנֲה לֶאומָש רָמֲאּר>
 אמש רָמאָיַו ג :תֶנָמַה"רַמ "רק ןֵכֶא ננַא רָמאָּי ית

 לֶאּומש sey מ 2 הָוהְי ה יגל גנַאזתֶא \ לאומש ףַּפְׁשי
 לֶאּומְש ףסידאָלְו5 :לּואש תַעְבִּ ותיִּבדלֶא הָלָע לּואָשְו הָתַמְרָה
 הָהיַו לוָאָׁש-לֶא לֶאּומְׁש לָּבאְתַהדיִּ ותומ םוי"רע פנאׁש-תֶא תֹוָאְרְל
 ס :לֶאְרשילע לּואָש"תֶא ְךיֵלְמֲהיְּכ םֶחְנ

incert;ועו | ל  ft dl | 23 ** 1 6 2 Doan18 1 6 668 ףתולַּכ | 20  
 1 ₪ עַר ץֶפַח | = זו MSS 694-הוהי | 4 6 לֶאְרְשילע ךלממ | 24 Vaז6

umphator, cf6 ךְּתְכְלַמַמ | 29 9  el c6 ףךְרֶבְּד | 28 1 שי תֶכָלַמַמ  
 56: קזקפ קֶחְצִי לַא (סm 56 לארשי) () | 32 * 2 48066 6 אקנפמ; 6 קזל

(dittogr?) | 33 67 (cf 915 flzusל >6  | tremens)[67-6]?0  péuwvתיִנדעמ (ד 
doloris)+- viod adnp. 
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 לּואְׁש-לֲא לָּבאְתִמ הָּתַא יֵתָמְ-רַע לֵאּומְׁש-לֶא הוהְי רָמאיוו 6
 -לָא ךחלשא ףלו ןמש ךנְרִק אמ לֶאְרשילע למ ויִּתְסַאְמ יִנָאְו
 ךיא לֵאּומְׁש רֶמאּו* ךָלָמ יִל וינְבְּב יִתיִאָר"ִכ יֵמְחַלַה-תיּב יש
 ד חקת רֶקְּב תַלְגע הָהְי רָמאיו *  יִנָגְרהְנ לּואָש עֶמָׁשְ לֲא
 וא נאה חַבּנַּב ישי ָתאָרָקְו :יִתאָּב הָוהיל תבל ַתְרמֲאְו
 לֵאּומְׁש ׂשֲער לא רַמא-רׁשֲא תֶא יִל תֲחַׁשְמ הׁשְעֶּת-רׁשַא תֶא
 ותארקל ריִעָה ינקז ּוְֹרֲחַו םֶחָל תיִּב אביו הוהְי רֵּבְּד רשא תֶא

 ׁשְקְתָה יִתאָּב הָוהיִל חבל םלָורָמאּופ יאו *םֶלש "רמו
 :חבְזל םֶהָל אָרְקיַו ויָנְּב"תֶאְו ישידתַא שדקיו יחבנּב יִּתִא םָתאָבּוי
 ס  ּיִחיִשמ הָוהְי דג ְךֶא רמו בָאיִלֶאתֶא אריו םָאֹובְּב יהיו
 יִכ ֹותָמּוק ּהְבְג- לָאְו ּוהָאְרמְלֶא טְּבַּת" לא לֶאּומְש-לֶא הָוהְי רָמאיַנל
 :םיניעל הָאְרִי םֶָאָה יֵּכ יטְרֲאָה ּהָאְרִי ירשא אלו ּוהיִּתְסִאְמ
 לָאּומׁש נפל ּוהָרְבעיַ בָדניִבַאדלא ישי אָרקיו* :בָבלל האָר הוה
 הָזְּב"םּנ רֶמאֹו הש ישי רבעינפ :הָנהְי רחבדאְל הֶזֶּבדִּג רַמאיו
 רמי לָאּומׁש נפל וינָּב תעְבָׁש ישו רבעיו :הָוהְי רַחָב"אְל
 -לָא לַאּומְש רַמאיַניז ם :הָלֲאַּב הָוהְי רַחָב"אל יִשילֶא לָאומָש
 רַמאיַו ןאָצַּב הָעַר הָּגַהְו ןטקַה ראש דֹוֲע רָמאלַו םיִרְעְגַה ּומָתַה לַשִי
 חלש ו? : יהפ וָאב-רע בנדא יִּכ ּונָחַקְו הָחְלש ׁׂשלֲא לָאּומְׁש
 רַמאָּו * יאר בוט םִיָניֵע הפיז'םע יֵנֹומְדַא אּוָהְו ּוהָאיִביו
 ןְמָׁשַה ןְרָק-תֶא לַאּומְׁש חקיו 3 :אּוה הָזיִּ והָחְשִמ םּוק הָוהְי
 אּוהַה םוּיַהְמ דוְּדלֶא הָוהְידְחּור חלְצִּתַו ויָחֶא בֶרקְּב ותא תש
 :הָתָמְרַה ליו לֵאּומְׁש םקיו הָלָעַמְ

 :הָוהְי תֶאֹמ הָעְרִדַחּוְר ותַתְעְבּו לוָאָׁש םעַמ הָרָס הָוהְי רוי
 ְָתעבְמ הָעְר םיִהלֲאחּוְר אָנְדהְנה וָלֲא לּואָשדיִדְבע ּוָרְמאיַוּופ
 רַב ףןְגנְמ עדי שיא ּושקְבְי ְּיֶנְפל 'ְךיִדְבַע ּונדֲא אָנְרַמאְי
 ְָל בֹוָמְו דָיְב ןגִנְו הָעְר 'םיהלָאדחּור ְלע תֹויָהּב הָיְהְ
 םֶתֹואיִבֲהְו ןֿגנְל ביטיִמ שיא יל אָנאָר ויָדְבֲע-לֶא לּואָש רָמאָיַוי

Seb3 16 6 חבזל | 4 *  || mlt MSS intervלע | 2 " Cp 16,1 compl MSS 
 '68 30MSS Vrs גרמאיו | ? 560 םלָׁשַה | 6+ הָאֹרָה | 5 = 6 יִּתָא םֶּתְחַמְשּ
 םיַה (< 6-9 | 6 1 ךָגֶנַל | 7 *1 6 6 רשַאַּכ | ל 5 6 םיִהלָאָה הָאְרִ | 5 56 48
 ,gal loc yn יעמש | דצ 5 >6 | * 65% 0001066 61 צג. 6 רחתסנ

sic 41 (interv) | 15 6םֶלָעע |  r2 *1 prb18+רּוסָנ | < >65 || ; (?בֶסָנ neohbr =) 
 הוהי| 16 *1 ךידבע; ואז 6 | * 16 6ןגַנ 6118; 5 ןגנמ שיא | = םיהלא 3.



 392 א לאומש 17,13—16,18

 תיִּב לשיל ןַּב יִתיֵאְר הגה רֶמאיַו םיִרָעְנהְמ דָחֶא ןעיוי* ס :יִלֵא
 ראְּת ׁשיִאְו רָב ןוְנּו הָמָחְלִמ ׁשיִאְו לוח רובנו ןגנ ערי יִמָחַלַה
 יִלֶא הָחָלַש רֶמאיַנ יִשּולֶא םיִכָאְלִמ לואָׁש חֶלָשּיַני :ֹוָמִע הָוהיְ
 יָדנּ ןיי דאָנְו םָחָכ רוקח ישי חקינ* :ןאָצְּב רֶׁשֲא ָךְנַּב דָוָדתֶא
 לּואָשלֶא ו אָבְיַויי :לּוָאָש"לֶא ונְּב ךנֶידִיְּב חלֶשּוַו דָחֶא םיזע
 לּואָש חלש :םיִלָכ אנ וָליִהְיו דאָמ ּוהָבְהֶאִיַו ויָנְפִל דמי
 תֹויְהְּב היָהְו* :יִניִעְּב ןֶח אָצֲמְיִּכ יֵנָפְל דוד אָנ-דִמַעְי רמאל ישא
 אשל חוו ודָיְּב ןּגנְו רֹּונַּכַה-תֶא דָנָּ חק קלו לּואָשהלא :םיִהלֲא-ַחּור
 ס :העְרְה חור וילָעַמ הָרְסְו ו בוט

 הָמוש ּוְסָאװ הָמְחְלִּמ םֶהיִָחְמְתֶא םיַתְׁשלְפ סארי 17 .
 לּואְׁשְוי :יםימַּד םָפֲאְּבי הקזע"ןיבו הכושְןיב ָּנֲחַיְו הָדּוהִל רֶׁשֲא
 תארקל הָמְחְלַמ וכרעינ הָלֲאָה קַמעְּב ּונֲחיַו ּופְסֶאְג לֵאָרְׂשִידׁשיִאְו
 -לָא םיִדָמְ לֶארְשיו הֶזִמ -רָהָהְדלֶא םיִדְמְע םיִּת שלו :םיִתְׁשְלפ
 םיִתְׁשִלַפ ?תונחממ יִנָּבַהְד שיא אציוצ הייב אּיְּגַהְו הָּנַמ)רַהָה
 ושאר-לע תַשהְנ עַבוָכְו :תֶרָזְו תומא ישש וב תַּגִמ ֹוִמָׁש תֶילְנ
 םיֶלָקׁש םיִפְלַאתֶשְמַח ןויִרָשַה ֿפכׁשמ שובל אּוה םישקשק ןורשו
 ץחוז :ויָפֲתָּכ ןיִּב תֶׁשֲחְ ןוָדיִכְו וילְנר-לע תַשָחְנ תַחצַמּו :תַשָחְנ
 אשנו לזר םיִלְקָש תואמשש ּותיִנֲח תֶבָהְלְו םיִגְרא רֹונֲמַּכ ֹוּתיִנֲח
 םֵהָל רָמאּיַו לֵאָרְׂשִי תָכְרעֶמ"לָא אָרָקִיו דעו :ויִנָפְל ףלה הָנּצַה
 / לּואָשל םיִדָבִע םָּתַאְו יִתָשְלּפַה יִכֹנֲא אֹוָלֲח הָמֲחְלִמ ףרעל ואצת הָמְל
 םכְל וניָהו יִנָפַהְו יִּתַא םֶחְלַהְל לפוידםָאפ ;יִלֶא דָרִיְו שיא םֶבְלְּורְּב
 םָּתְדבַעְו :םילבעל נפ םֶתיִיְהָו ויתיִָּהְו ולד לָכּוא יִנָאםָאְו םיִדְבְע
 םויַה לֵאָרְׂשִי תֹוכְרעמ-תֶא יִּתְפְרַח יִנַא יּתְׁשִלפַה מאיר :ּונְתא
 -תֶא לאָרְׂשִיהלְכְו לאש עַמָשיַי :דַחְי .המחלנו שיא יֶלּונְּת הזה
 -ןֶּב לוד סם  :דֶאֿמ ּוִאְרו ותחיו הָלֲאָה יִתְשְּפַה יָרְבִּ

 םיִנָב הָנֹמָׁש ֹוֵלְו ישי וָמָּו הי םָתָל תִיּבמ הנה יִתְרְפֶא שיא
 יִשְיְּב יתׁשָלְׁש כליו :יםיִׁשָנֲאב אָּב ןָקְז לּואָש יֵמיִּב ׁשיִאָהְו
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ek 

 דלה דודו |  :לּואָש ירא וכלה םיללנַה השלשה ןטקה אּוה
 יִתָשְלָּפַה שיר 6 :םֶחְלְתִיּב ויבָא ןאצדתָא תוערל לּוָאְׁש לעֶמ בש

 וב דְָדל יש רמו ם  :םוי םִעְּבְַא בתיו בֶרעַהְו םֶכָשה
 הָנִחְמִה ץֶרָהְו הוה םָחָל הָרָשַעְו הָּנַה איִלָּקַה תַפיִא ךיִחאָל אָגחק
 -תֶאְו ףַלֶאָה רֶׂשְל איִבְּת הָלֲאָה בָלָחֶה יצרח תֶרָשִע תֶאְוי :ּךיַחְל
 ׁשיִאדלָכְו הָמָהְ לָאְׁשְרופ :חּקִּת םֵתְּבְרע-תֶאְו םולָשְל דֶקְפִת ךיִתַא
 דֹוְ םַּכשיו> ם :םיִתְׁשְלְפ- םִע םיִמָחְלְ הלאה קַמַעְּב לֵאָרְׂשִי
 אביו ישי והָוצ רשָאּכ ךלינ אְׂשיו רָתש-לע ןאַה-תֶא שטו רבב
 ּףךְרעְתו>* :הָמֲחְלַּמַּב 'ּועְרַהְו הָכְרעַּמַה-לֶא יאֵציַה ליַחַהְו הֶלְּגְעַמַה
 םיִלָּכַהדתֶא דֹוָד שטיו= :הכרעמ תארקל הָכְרעֶמ םיִמְׁשִלפּו לַארׂשִ
 ויַחֶאְל לאו אביו הָכְרעַמַה ץֶיו םיִלְַּה רַמֹוׁש דיהלע וילָעמ
 יתְׁשלְּפַה תֶיְלְ הלוע יםיִנָּבַה שיא הֵּנַהְו םָמַע רָּבַדְמו אּוהְו :םולָשל
 :רְוָד עַמְׁשי הָלֲאָה םיִרָבְּּכ רֵּבַדי םיתְשלפ ?תורעממ תֵּנִמ ַמָש
 :דֶאָמ ּואְרַ ויִנָּפִמ וסבו ׁשיִאָהתֶא םֵתואְרַּב לארי שיא לבר
 -תֶא ףרָחְל יִּכ הֶּיַה הְלעֶ שיִאָה םֶתיִאְּה לֶאְרְשי שיא רמי

 -תַאְו לֹדָנ רָעָה ָּרְִָי ָּפוירַָא שיִָה היה הלע לארי
 רַמאְיַו5 ם ::לֵאָרְׂשִיּב ישְּפָח הָשעַי ויָבָא תיב תֶאְו ולי ֹוּתַּב
 הָּכִ רֶׁשֲא ׁשיִאָל הָׂשֲעַייהמ מאל מע םיִדְמֹעָה םיֵׁשְנֲאָה"לֶא דוד

 הזה רב םָעַ ל רָמאנ> :םיִיַח םיקלא תוכרעמ יה כ הזה
 לודָּגַה ויחָא בֲאיִלָא עַמׁשו= נכי רֶׁשֲ שיִאל הָשָעָי הָּכ רָמאל
 ְּתְדרִ הָז"הַמְלורַמאי דוָדְּב בָאיִלֶא .ףא"רחיו .םיִׁשְנֲאָה-לֶא ורְּבַדְּב
 תַאְו ףְנְֶזתֶא יָּעְָי יא רָּבְדִמַּב הָנַהָה ןאָצַה טעְמ ָתְׁשטְ יֹמ-לֲעֶו
 יִתיֵׂשֲע הָמ דוד רמו :ָּתְדַרִי הַמֲתְלִמַה תואר ןעמל יִּ בבל עֶר
 רַבִּּכ רֶמאּיַו רָתַא לּומ-לֲא ֹולְצֲאמ בפיו :אּוה רֵבָּד אֹולַה הָּתַע
 רֶׁשֲא םיִרָבּדַה ּועְמְׁשיוי :ןוָשארָה בכ רֶבָּד םֶעָה ּוהָבְׁשִיַו הזה
 לא לּואְׁש-לָא 5 דְוָּד רַמאיו* :והחקיו לּואְׁש"יִנפל דיג דוד רב
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 רֶמאו :הָּזַה יִּתְׁשִלְּפַה-םַע םַחְלִנְו ךלי ךּדְבַע ויָלָע םֶדָאדבל לפי
 -יִּכ ֹומְע םָחָלָהְ הזה יִתְׁשלַּפַה-לֶא ּתָבלְל לכּות אל דוד" לא לאש
 לּואָש"לֶא ר דוד רָמאַיַנ* ם :ויָרענִמ הַמֲתְלִמ שיא אּוָהְו הָּתַא רענ

 הָש אָשְנְו 'בוּוהתְֶו לרֶאָה אָבּו ןאָצּב ויבָאְל בע הָיָה הָעֹר
 יִתְקִִּחַהְו ילָע םֶקְיַ ויִּפמ יִתְלצהְו ויָתּכהְו ויִרָחֶא יִתאָצְיַו5 :רֶדְעָהִמ
 ךדְבע הָּכַה ביחיד יִראָהְתֶא םג :'ויִתיִמהְג ויִתְּכַהְו ֹונֲקְּב
 םיִהְלֶא תֶכְרִעִמ ףרח יִּכ 'םָהְמ דֶחּכ הָּזַה לַרָעְה יִּתְשְלְּפַה הָיָה
 בדה דָיִמּו יראה דָיִמ ינלצה רֶׁשֲא הָוהְי דוד רְמאיויז ס :םיַח
 הָוהְיַו ךל רול לּומש רָמאינ הזה יִּתְשלְּפַה דימ יִנַליִצַי אה
 תֶשָחָנ 'עבוק +ןַתְנו וידמ רוָּד-תֶא לּואָש שבֶליַוּ* :ךמע הָיָהְי
 וימְל לַעַמ ֹוּבְרַחי-תֶא דָנְדי רָנְחופ :'ןוירש ותא שָּבְליַו ושאר"לע
 תֶכלְ לבוא אל לאש" לא דִוָּד רַמאיַנ הָפְג"אְל כ כלל ללא

 -רַחְב וב ולָקמ חוני :וילְעַמ 'דָוְד סו יִתיִסג אל יכ הלְֲּב
 -רֶׁשֲא םיִעֹרָה יֵלְכְּב םֶתא םֶׂשיַו לַחָּנַהְִמיםיִנְבַא-יִקְח הֵׁשִמֲח ל
 דנה יש ל 41 ֹיִּתְשְלּפַה לֶא שגיו יב ועלקו טק ל

 רמי יאהב תקידבט ee רענ היְהיְּכ .והזביו דְוְדתֶא
 ללקיו תֹולְקּמַּב יִלָאאָב הָּתַאיּכ יִכְנָא בלכה דוד" -לֶא יּתְׁשלְפַה
 Aw הכל רְְדלֲא יִתְשְלָּפַה רמו :ויהלאּב דְוָר"תֶא יִתְׁשלְּפַה

 רָמאוופ ס :הָדְׂשַה תֶמֲהָבְלּו םִיַמְׁשַה על ְרׂשְּב-תֶא הָנְּתֶאְו
 דאב יִכְנָאְו ןֹוָדיִכְבּו תיִגֲחַבּו בֶרָחְּב יא אָּב הָּתַא יִתְׁשלְּפַה-לָא ל ו

 מהי :ְתְֲַח רשַא לֵאָרְׂשִי תוכרעמ יהלֶא תֹואָבצ הָנהְי םׁשְּבְילַא
 יִּתַתָנְו יֶלָעִמ ףשארדתֶא יִתְרְסַהְו ְּךיִתַּכַהְו יִדָיְּב הוהְי ףְרנסִי הזה
 לעדיו ץֶרָאָה תָיַחְלּו םיִמָשַה ףֹועְל הֶּנַה םֵּיַה םיִּתְׁשִלַפ הָנֲחַמ 'רֶנּ
 -יִּכ הָזַה לָהָּקַה"לְּכ ּועְדְְוז :לֶאָרְׂשִיְל םיִהלֲא שי יִּכ ץֶרָאָהלְּכ
 םֶכְתֶא ןֵתָנְו הָמְחְלִמַה הָוהיל יִּכ יהָוהְי עיִשֹוהָיי תיִנֲחבּו בֶרָחְּב אָל

 - c 6 | 35° 6 gdיִבָאְל | ל 1 בּוּדַהְו  | 34 * comp! 1155יִנדַא 6 6 1 32
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 דו תאָדָקְל בֶרְקינ ְךָכיַו יִּתְׁשִלְּפַה םֶקְיִּכ יהָיָהְו> ם :ונְּב
 -תֶא דִוָּד תלׁשופ :"יִּתָשְלְּפַה תאכל יהָבְרעּמַה ץֶרי דוד רֵהַמני
 וֵחְצְמ"לֲא יִתְשְלּפַהתֶא יו עלקינ ןֵבָא םֵׁשִמ חקיו ילָפַהלֶא וי
 -ןמ רֵנְּד קוחיופסי :הָצְרֶא וינְּפ"לע לפיו וחְצְמַּב ךבֲאָה עָּבַטִּתַו

 דב ןיא בֶרחְו ּהָתַמ יִתְשלפַהתֶא יו ןָבָאְּו עלק לתָשלּפה
 ּהָּפְלָשיַוי וּבְרַחתֶא חָקיו יּתְׁשִלְּפַה-לֲא דמעינ דוד ץֶרגי ד
 -יִּכ םיִּתְׁשלַּפַה ּוְרִיַו ושארזתֶא ּהָּבדתְרֶכִיַו ּוהָתְתַמיַו יאְרֶעִּתִמ
 -תֶא ופּדריו וערו הָדּוהְיְ | לֶאְרשי שנא ומקינ* :ּוסְניו םֶרּוִּּג תמ
 םיּתְׁשְלְפ ילְלֲח לפי ורקע י ירעש דעו יא ףךַאֹוב-דע םיִתְׁשלַּפַה
 קֶלִִּמ לֶאְרְשי יִנָּב ּובְׁשוS :ןורקע-דעו תג-דעְו "םירעש רָב

 יתְׁשלְפַה שאָר"תֶא לוד חקיר>י :םָהיִנֲחמיתֶא ּופשִו םיִתְשַלּפ ירח
 ס וְלָהֶאְּב םָש ויִלְּכתֶאְו םלשּורי ּוהָאְבְיַו

 רֶנְבַא-לֶא רַמֲא יִּתְשֶלָּפַה תאָרקְל אצי רוְד-תֶא לּואָש תואְרְכְו 5
 למה ךשפנדיח רֹנבַא רֶָמאַיַו רָנְבא רַעָּגַה הָזְיִמְְַּב אָבָעַה רש
 ס :םֶלַעָה הָזְיִמְְִּב הָּתַא לאש למה רָמאופ :יּתְעדיזםַא
 ינפל ּוהֲאְביַו רַנְבַא ותא חק יִתָשַלּפַהתֶא תוכהמ דוד בוש
 רענה הָּתַא יִמְדְֶּב לּואש ליל רַָמאיַו55 :ּודיְּב יֶתָשְלּפַה שארו לאש
 רָבְדְ ֹותלַכְכ יָהְיַו 18 :ימחלה תיִּב ישו ְְָּבַעְְּב דו רַמאּי
 :וׁשְפנְּכ ןַתְנּוהְי ובָהֲאיו דָוּ שפג הָרשְקַג ןתְנּוֲהי שפנו לַאְׁש-לָא

 תֶרכ :ויָבֶא תיְּב בּושל ֹונְתָנ אֵלָי אּוהה םחּב לאש והחקיני
 -תֶא ןֶתְנוְהְי טשפתינ+ :ושְפַנָּכ ותא יִתָבַהְאְּב תיִרְּב דִנָרְו ןָתָנֹוְהְי
 -דַעְ יתשקדעו \ גרה" דעו וויָּדַמּ רול ּוהָנְתיִ יל רֶשא ליִעָמַה

 ּפ לאש יד ִניִעְּ םֵנְו םֵעָה הילל ניב בטי לה יש לע
 הָנאֵצְּתַו ייִתָשְלֶּפַהתֶא תּוּכַהַמ דוד בּושְּב םֶמּובְּב יָה |

 למה לָאָׁש תקל 'תולחמהְ 'רוָשָל לאָרְִׂ יִרְעְלכִמ םיִַָה
 ןרמאתו 'תוקחָשמה םיִשָּגַה הָביִנעַתְוז :םיִשְלָשְבּו הָחְמְשְּב םיִפְתְּב

 :וָתֹבְברְּב דֶיְְ 'רָפְלַאַּב לּואָש הָּכִה
 47 ל 36155 ּוניִדָיְּב | 48 *1יִהינ | >6 | 51 + 'ֵּמַהַמ | 49 6+ דעְּב
 עבּוּכַה | ץפ 50 >65 | gr >65 | 52 * 1 6 68 תַג | וַׁשָמ ו
 18,5—55 >6%%) | Cp 18, ז 0 ּוהָב-- א וב- | 1 דודל | 4 VarS זדע |
 6 55 >6%) | * O ריִשָל א רושל | < 1 'חַמַּב. 6 alter | 7 * >6ל |

 —PQ I9 6 ]ית--,



 396 א לאומש 27—188

 פודל ּוָנְתְנ רמו הֶּזַה רֵבָּרַה ֹויָניֵעְּב ערי ידאָמ לּואָשְל רֶחיו'ל
 לּואְׁש יָה :"הָבּולָּמַה ךא יל דוַעְו םיפלאה ונתנ ילו לתובבְר

 תָלצתַו תרָחַממ יָה ס :הָאָלָהְו אהה םֶּתַהְמ דְֶדיתֶא ןוע
 ריב ןֵּגנִמ דִוָדְו תִיַּבַהיְוִתְב אָּבְנְתִיַנ לּואָשלֶּאו הָעְרּוםיִהְלֶא חור
 רָמאַו תיֲֹחַה"תֶא לּואָש לוו :לּואְׁש-דִיְּב תיִנֲחַהְו םִויַּבוםיְּכ
 ינָּפְלַמ לאש אָריווצ :םִיַמעּפ ויָנַּפִמ דנָּד בפיו ריקבּ דְוָדְב הָּכַא
 ּומָעַמ טּואָש ּוהָרְסִיַו :רס לּואש םעֶמּו ומַע הָוהְי הָיָהְדיִּכ  דָוָד
 דָגָד יִקִַנ* ס םָעָה נפל אביו אָצַַו ףלֶא-רש ול והַמְׂש

 ליִכָשמ אוָהירׁשֲא לאָׁש אָ :ומע הָוהְר ליכְשמ כלל
 אּוָהייִּכ ךָנְדתֶא בָהֹא הָדּוהיִו לאְרָשּודלְכְו< :וָנְפִמ רֶנָיו דֶאָמ
 ס  ּםֶהיִנְּפל אָבְו אצו

 ו א ּהָתֹא בֵרַמ הָכדְגַה יִּתְב ּהָּגַה הע לּואָש רַמאיַועי

 לאלא רו רמי . nse ּוב"יִהְתּו וב מ יֵהְּתלַא
 ְדְלַמַל ןָתָח הָיְהֲאיַּכ לֵאָרְשִיְּב יִבָא תַחפָשמ ייח יִמּו יֵכֹנֲא יִמ
 לאירְרעֶל הָנְּתִנ איָהְו דול לּואְׁש"תב בֶרָמדתֶא תת תַעְּב יהיו
 לּואָשל ניו דִוָּדתֶא לּוָאָשתַּ לֿפימ בֵהֲאְתְו :הָשֶאְל יִתְלְחַמַה
 שץומל ּל"יִהְתּו ל הָגַנּתֲא לאש רָמאּיו*: :ויְניֵעְּב רֵבָּדַה רשיו
 יב ןּתְחְתִּת םיתְשְּב דודי לאש רָמאיוי םיִּתְׁשלְ- דִי ֹוב"יָהְתּו
 ץפֲח הֵּנִה רמאל טֶלַּב דָוְּלֶא ּורּבּד ודַבעְדתֶא לאש וצי :םויה

 עובדו: ָלמּב ןתחתה הָתעְְףיָבַהַא ויָבְלְכו לה ב
 םֶכיִיֵעְב הָלְקְנַה דֹוָד רֶמאְיו הָלֶאָה םיְִבְּדַה"תֶא דוד נְזאְּב לּואש
 רמאל ול לּואָש יֵדְבע ּודגיו*+ :הָלְקַנְו ׁשְרׁשיִא יכנאו ךְלַמּב ןֶּתַחְתַה
 דוְָל ּוָרְמאְת-הכ לּואָש רָמאיַו5 פ ודוד רבִּד הָלֶאָק םיִרָבּדּ
 יִביִאְּב םֶקנַהְל םיִמְִׁלּ תולְרַע האֲמַּבייַ רַהְמְּ למל ץפֲחְְיֵא
 ויִדָבַע ודו :םיִּתׁשְְּפידְִּב דִוּדדתֶא ליִּפַהְל בֵׁשָח לּוֶאְשו ךְלָמַה
 למ ןּתַחְתַהְל דוָד יִניִעְּב רָבַּדַה רשיו הָלֵאָה םיִרְבְּדַה-תֶא דוָדָל
 םיִתְׁשלְּפּב דיו וישנו אוהלי דיה םָקיִו=ז :יםיִמיַה ּואְלִמ אֶל
 8 == >65* | ל 1 6 6 'ִבְרֶה | =< >65 || %1 ₪ יל | ף 16 0 ןיזע; א ןוע |
 .vs ro זז >6%8) || זז 1 frt 6 SALE לטיו | rab <6508( || 14 1 c Seb 6 -לָכְּב
 et 6 Q ויָכָרְּד | 16 6 םֶעָה ינָפְל | 1719 >6(%) || 18 dl 6 67 (א. 16 | סט-

arb <6%8(; 13 לאיכלמ |  MeAyol19 54155 לעירזעל | 20 6  | ).. yéveia 
 .םיִתָנָשְּבז | 22 1 6 0 ויָדָבַע | 25 97 9155 םָאדיּכ || 26 = >8(65) .
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 ןָתַחְתַהָל 'ִּךְלִמל םִּאְלַמְי םֶהיֵתָלְרְע-תֶא דִוָד אביו שיא יםִיָתאָמ
 יכ יעד לאש ארי :הָׁשֲאָל ב לכיִמ"תֶא ל לת ךלפּב
 אָרְל לּואָש ףסאַופ :'ּוהֶתְבַהַא לוָאְׁש-תַּב לָכיִמּו" דָוָּדםַע הָוהְי

 ואָצִיִיי ם :םיִמְיַה"לְּכ דָודתֶא ביא לָּאָש יִהְינידוָע דֶוָד יגָּפַמ
 רקיינ לּואָש ידְבע לכמ דוָּד לְכָש םֶתאַצ יִדמיָהְיַו םיִתְׁשִלְפ יִרָש
 | ס  והֶאְמ וָמָש

 דָוָדתֶא תיָמָהְל ויָדְבעלָּכילֶאְוֹונְּב ןָתְנודלֶא לּואָש רבי 9
 רמאל דָוְדל ןְתָנּוהְי דגני :דֶאְמ רוב ץֵּפֲח לּואָשְִַּב ןֶתֶנוֶיִ
 רֶתַּפב ָּתְבְׁשְיְי רקבב אָנרֲמְׁשַה הָּתַעְו ךָתיִמֲהַ יבא לּואָׁש שקבְמ
 םַש הָּתַא רֶׁשֲא ּהָרָשַּב בָא יִּתְדַמַעְו אַּצֲא יִנֲאַו :יִתאְּבִחְנְו
 רד ס דל יִּתְדְגהְו הָמ יִתיִאְרו יבא ָךִּב רבא יא

 הש :רֲאָמ ל בומ וישעמ יִכ 1 אָט א יּכ ma ְבַעְּב
 לדג הָעּושִּת י הוהְי שעיו יִתְשְלּפַהתֶא ןיו וּפָכְב ושפנ"תָא
 דֶוְּדדתֶא תיִמָהְל יקנ םֶרָּב אָטֲחַת הָמְלְו חַמְׂשִתַו ָתיִאְר לֵאָרְׂשִלְכל
 :תֶמּויהםַא הָוהְיהיַח לאש עֶבָׁשִיו ןָתְנוהְי לוּ לּוָאָש עמָשיו" :םָּגִח
 אביו הָלֶאָה .םיִרָבְּדַהדלְּכ תא ןָתְגֶהְי ולדדגיו דול ו ןְתָנֹוהְי אבק
 ףסותול EF :םוׁשלְׁש לּומְתֲאַּכ ונפל יהי לּואְׁש-לָא דודתֶא ןתְנוהְי
 הָלֹודְג הָּכִמ םֶהְּב דיו םיִתׁשלפַּב םֶחלי דוד אי .תויהל הָמָחְלִמַה
 אּוהְו לּואְׁש-לֲא הָערויהוהְי חור יִהְּת :ויָנְּפִמ ּוסני
 תיָּכַהְל לראש שקביַו וס דב ןְגנִמ דֶוָרְו ודב וְתינִחַו בשוי ֹותיֵבְּב
 ריקּב תיִנֲחַה-תֶא דיו לאש יִנָּפְמ רַטפַו ריָקבּו דָוָדְּב תיִנֲחַּב
 לא םיִכֲאָלַמ לּואש הלשיויוו פ :אּוה הָלְיְלַּב טֶלָמַו סנ דָוָדְ
 רמאל תשא לכימ דול דָּגַּתַו רֶקבַּב יותימהלו משל + ו תיֵּב
 לכימ דֶרָתַני* :תֶמּומ הָּתַא רַחַמ הָליִלַה ךְׁשֹפנ-תֶא טלממ + ךְגיֵא-םָא

 -תֶא לֿיִמ חתני :לֶמו חַרְביו ףלינ ןולחה רֶעְּב רוֶדתָא
 ויָתְׂשַאַרְמ הָמָש םיִזִעֲה ריִבְּכ תֶאְו הָמַּמַהלֲא םֶׁׂשָּתַו יםיִּפְרְּתַה

 27 * 65 cf2S) 3,14( האמ | = >65; 16 6% םָאְלַמִיַו | 28 * >65% | ל 4
>6F(&) | Cp 10, 2 ™ 6ותא בָהא לֵאָרְׂשִיזלְכ יִכְו | 29 05 ףסוינ | 29. 30  

 xpbBnor Kai א00וססצ KpuB | 5 675 + ודב | g * 5 םיהלא | ? 1 c תסממ 5
et cf 11% || rx “ins c 6% (cf IO)1: :טלמיו  (cf 68( v3 | ro Seb Nin,ע  

Ga ₪ ad 16) cenotaghiaן) | 13 ° 1  (sineאּוהַה הָליִלָב יִהיַו | * 6 ותימהל  
 Or < | (MS indumenta mortalia) לע.
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 רַמאּתַו דֶוָּדתֶא תַחְקְל םיִכָאְלַמ לּואָש חלש ם  דְנֶּבַּב סָבִּתַ
 דְוְּדתֶא תוארל םיִכֲאלמַה- תֶא טּואָש החלש ס :אּוה הלח
 הֹּנָהְו םיִכֲאלַמַה לאבי :ֹותָמֲהל לא הָטַּמב וָתא ולעה רמאל
 -לֶא לּואָש רָמאיַניז :ויתשאְרִמ םיִנעֲה ריִגְכ הַטמַה-לָא םיִפָרְּתַה

 רו | . :דתימא הָמְל ינהלש לא רַמָאדאּוה לול
 ול-הַשע רֶׁשֲא-לָּכ תֶא ולדדָגינ הָתָמְרֲה לֵאּומְׁש-לָא אָבּיו טלמיו חַרְּב
 הָּנִה רמאל לּואָשל דגיו:פ :תִיונְּב ּובְׁשַו לֵאּומְׁשּו אוה ליו לאש
 יאָר דְוְּדדתֶא "תחקל ֿםיִכֲאלַמ לּואָש החלש :הָמְרַּב תיונָּב דוד
 -לע יִמָּתַו םהילע 'בַצנ דמע לאמו םיִאְּבִנ םיִאיִבָּגַה 'תקהל"תַא
 לּואׁשְל ודנו: :הָּמַהםִנ ואְּבנְתִיַו םיהלֶא חור לּואָש יכַאְלמ
 הָלְׁשי לאש ףסִיו י הַּמַה-םִּנ ּואְּבִנְתִיַו םיִרָחַא םיִכָאלַמ חלשיו
 אביו הָתַמְרַה אּוהדםנ לוי :הַּמַה-םַּג ּוָאְּבַנְתִיַו םיִשלש םיָכָאְלַמ
 דְוָו לֵאּומְׁש הָפיִא רַמאיַ לַאׁשי ּובָׂשַּב רֶׁשֲא לוהְנַהי רובע
 יִהְּתַו הָמְרְּ יתיונ-לֲא יםש ְךַלוי :הָמְרְּב 'תִיונְּב הָּנַה ירָמאיו
 יתֹיוָנְּב ואב-רע אַּֿבנְתיו ךולָה ל םיִהלֲא חּוָר אּוה"םנ ויל
 לֵאּומְׁש ינפְל אּוה-םג אֵּבנִתיַו ויָלְנּב אּוה"םנ טַׁשְפיו+ :הָמרּב

 לּוָאָׁש םֶגֲה ּורְמאְי ןּכ"לַע הָלָכַהלָבְו אּוָהַה םִַּהלָּכ םרָע לָפי
 פ  :םָאיִבנַּב

 הַמ ןְּתְנּוהְי יִנְפִלורַמאּיַו אביו הָמְרָּ תיֹונִמ דֹוָּד חַרְביַוי 20
 :יִשָפַנתֶא שָקְבִמ יִּכ יבא נפל + יִתאָטַחְהַמּו ונועה הָמ יִתיִשָע
 רַבּד א לוג רָבָּד יֵבֲא הֶׂשֹעול הָּגַה תּומָת אל הָליִלַח ול רָמאנ-

 הָּנַה רָבְּרַה"ִתֶא יִנָמִמ יִבָש ריִתְסִי ּודַמּו ינָזֶא-תֶא הלְְו אלו ןטק
 ןח יִתאָצְמְיִכ ְךיִבֲא עדְי עֶנ רָמאיו דוָּב דוע עשו :תאְז ןיא
 יֵתְו הָוהְיייַח םֶנּואְו בֶצָעְיְִַּפ ןָתְנּוהְי תאןדעדי-לַא רמו יְניִעְּב
 דָוְּדלֶא ןֶתְנֹוָהְי רָמאוג = = :תֶנָמה ןיבּו יניב עׂשָפְכ יִּכ ֶּׁשְפ
 "הַּגַה ןְתְגוהְלָא דוד רָמאי5ַ ם יְִלהַָשָעֶאְו ךֶשִפנ רפאת"המ
 14 ;GPA nal | 15 8 65 aliter || 17 sic 8 6 opt MSS 31 יִנָחְלַש || 18.19 0
 תֹויָנְּב א תִיְוָנְּב !cf 6( ve( תיִוָנְּב; ומ 18 6+ הָמָרְּר | 20 *1 6 Vers ארי |

 ₪ 1 prb c SLES al 'תָלַהְק pe dl, cf gt | 21 sic Al (interv)] | 22 * 6+ ריו

cf 18 | 23 *16 6Aלּואָׁש || ל 1 6 8 ישב רשא ןְרַגַה || < 569 ורמאיו ||  
nh | * cf18 | Cp 20, 1 61918 | 216 Q Vers הָשַעְיאל, א הָשָעַּול | 
 הוא " || 4 1 prb 6 68%בָשיו (66א000מ) 6 6 1 8
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 ..+ןי*

 לאש מע דנא יג רק םָא תיל ב בֶרעָ רע הש
 -לָבָל םָש םיִמָּיַה חַבָז יִּכ וריע םֶחְלְדתִיִב ץּורָל דוד יֵגַמִמ לֶאְשַנ
 ול הָרָחָי הָרְח"םִאְוְּךְָּבעל םָלָׁש בוט רמאי הָּכיםַאז :הָחָּפׁשִמַה
 תיִרְבִּב יִּב ְךבע-לַע רָסֲח ָתיִׂשְעְוי :ֹוָמִעִמ הָעְרַה הָתְלָבִיַּכ עד
 -רַעְו הָּתַא יִנָתִיִמַה ןֹוָע יִּב"שִיזמִאְו ְּךמע ָךְִּעדתֶא תאָבַה הָוהְי
 עֶרְםֲא יִּכ ל הָלילְח ןַתְגוהְי רמאיופ ם :יִנֲאיִבְת הּנ"הָמַל ףיִבָא
 דיִגַא ּהָתא אָלְו ךיִלָע אֹובָל יִבֲא םַעַמ הָעְרֶה הָתְלָכיַּכ עַא
 ךיִבָא ךנעודהמ וא יל דיי יִמ והיא ל דִוָּד רָמאיַופ ם ל
 םֶהיִנָש ּוֶאְצַיו הֶרָשַה אָצְנְו הָכְל דלא י ןְתנּוהְי מאיי :הָשֶק
 רקחָאדי סָאְרָשִי יֵהלֲא הוה דוא ןֶתְנוהְי ִרָמאיִוִ* ס  :הָדָשַה
 חַלָשֶא אדאל רְֶדלֲא בּוט"הּנַהְו יתיִׁשָלְׁשַה ּרָחַמו תַעָּכ יִבָאדתֶא
 -יִּכ ףיִסִי הָכְו ניל יהוה הָׂשֲעַי-ה ו :ָּדְנֶזָאתֶא יִתיִלְגְו יא
 ָתְכלהְוְּךיִתְלְְׁנְָ-תֶא יִתיִלְנְו יִלָע הָעְרָה"תֶא ֵבֲאלָא 'בטי
 יָח יֵּגָרוע-מָא יאָלְויצ :יָבֲא-םע הָיָה רֶׁשֹאּכ ְךֶמִע הָזהְי יֵהיִו םָלׁשְל
 -תֶא תיִרְכַתְדאָלְו5 :תּוָמָא יאָלְו הָוהְי דָסָח יִדָּמַע הָשַעַתְאלו
 שיא דוָד יֵביָא-תֶָא הוהְי תֶרְכַהְּב אלן םלועדדע יִתיִּב םעַמ ָּךְּרסַח
 דיִמ הֶוהְי שָקְבּו דָוָּד תב"ע ןָתָנּוְהְי תֶרְכַוי :הָמְדֲאָה יִנָּפ לעַמ

 -יִכ ותא ותְבַהאּב ידוָּתֶא עיִּבְשהְי ֹןְתְנּוהְי ףסויניז נד יא
 ָּתְרקֶפַּגְו שֶרְח רֶחָמ ןָתְנּוְהְי וֶלדרֶמאיַני* ם :ֹובַהַא ושְּפַנ תַבָהֶא
 -רָשַא םוקמַה-לָא ָתאָבּו דאָמ ידֵרּת תָׁשלְׁשְוופ :ּףֶבָשומ דפ יִּ
 יֹנַאופ :יֵלְזֲאָה ןְבֲאָה לַצֶא בש הֶשעַמַה םויִּב םׁש ָּתְרִּתְסְנ
 -תֶא חַלשֶא הָּגַהְויי :הָרָטַמְ ליל הָרֹוא יהָּרִצ םיִצֲחַה תשְלשי
 ְךֶמִמ ויםיִּצַחַה הגה רעל רָמא מאמא יםיִצָחַהתֶא אָצִמ ךְל רַעַּגַה
 הָּכ-םֲאְו>> :הָוהְידיַח רַבּד ןיִאְו ד ל םולָש-יּכ 'הָאְבְוו ונחק הנה
 רֶבְּדַהְו ה :הָוהְי ךחלש יִּכ דל הֶאָלָהְוָךַמִמ םיֵּצֲחַה הָּנַה לר רמא

 5 5 GPAgLE + אל | ל 41 c 655 | 8 16 Seb 66% םע | 9 1 ft אלַה | זס 1
ft 6 6 ng | 2 5 ₪5 6 8 דע jal, ₪ 5 | 5 ₪: 9 | 13° 697 םיהלא | * 1 

 במי | = ₪ 5 איִבָהְל | 14 *1 6 9101 אלו |? 1 (cf 60 facies) אלו |
516 69 Dn) et trsp : post הוהי || 16 **6(1( 6%5) םֶעַמ 'והי םֵׁש תֶרּכִי | 17 1c 
 epraB ]20 Ai9ov %( דודל עַבְׁשִהְל | גַפ *166 6) דָקָּפִּת | = 1 זאָלַה בָנְרַאָה 6

 (GL Aiow] éxeivo | 20 1 ה 'חַּב שֶלָשַא 8 | pr ַחְלשְּב | 2 1
)cf 22( | 22 cf 26 69914 יִצָחַה | ל 1 הֶאּב  



 400 א לאומש 41—20,24

 סם  :םלועדדע ְּךְניִבּו יניַּב הָוהְי הֵּנַה הֶּתֶאְו יִנֲא ּונְרִַּד רֶׁשֲא
 :לּוכֲאְל םָחלַה לע ףלמַה בֶׁשיו שֶדחַה יהיו הָדָשַּב דִוָד רֵתָסיו4
 םקיו ריקה בשומ-לֶא םעֿפּב ו םַעְּפְּכ ובָשומ-לע ְּךֶלֶמַה בָשינ5

 רָּבְד"אְלְופ :דְוָד םוקְמ דָקֶפִַנ לוָאָׁש דַצַמ רֶגְבַא בֶׁשֵו ןַתָנוהְ
 אּוָה רוָהְט יִתְלַּב אּוה הָרָקִמ רַמָא יִּכ אּוקַה םִיַּב הָמּואְמ לָאְׁש
 םּוָקְמ דָקּפינ ינׁשַה ׁשְרֹתַה תֶרָחָמְמ יהיו סם :רוהְמ .אָיִּ
 דם יׁשְיְוְב אָבדאל עיּדַמ ֹונְּב ןֶתָנוהְילֶא לואָש רַמאַו * דוד

 לֶאְׁשִנ לאָשנ לָאְׁש"תֶא ןֶתָנֹוְהְי ןטיוי* :םֶחָלַה"לֶא םויַהםּג לֹוָמְּת
 הָחָּפְׁשִמ ּהבָז יִּכ אָנ יִנֲחְלַׁש רָמאיו=פ :םֶחָל תיבדדע יִדְמַעמ דָוד
 הָמְלָמַא ףיִניִעְּב ןח יִתאַצְמְַא הָּתַעְו ייִחֶא יִלְדהְוִע אּוַהְי ריִעְב ּונָ
 "רמו ם ::ךֶלָמַה ןָחְלָשלֶא אָבְדאל ןָּכלע יָחָא-תֶא הָאְרֶאְו א
 -יּכ יֶּתְעַדַי אֹולַה תּוּרְרִמַה יתוענ"ןְּב ול רָמאיַו ןְֶנוהיּב לּואָש ףא
 םיִמָיַה- לב יב: :ףמא תוָרע תָשְבְלּו ְתְׁשבְל ישיְְבְ הָּתַא ירחב
 חלש הָּתַעְו ְָתּוכְלַ הָּתַא ןֹוּכְת אל הָמְדֲאָה-לַע יח ישי רשא

 יבא לּואשתַא ןתְנּהְי עוני:  ם = :אוה תֶומוב יִּכ יל ותא חה
 ויִלָע תנֲחַה-תֶא לּוָמְש ילָטְיַ :הָשָע הָמ תַמּוי הָּמָל ויֶלַא מאו
 :דֶוְדתֶא תיִמָהָל ויָבֲא םעַמ איה הָָכייּכ ןְמְנּוֲהְי עדיו וָתְַהְל

 ׁשֶדָחַה"םִיְּב לכָאאָלְו ףָאירַחָּב ןֶחְלשה םעמ ןָתְנוהְי םָקננ* ס
 יהיו סם  ויָבָא ומְלְכה יִּכ דִוְּדדלֶא בַצָעָב יִּ םֶחָל יִנשה
 רַמאיַו5 :ּוָמַע ןטק רענו דוד רעומל הָבָׂשַה ןָתְנוהְי אצינ רקבב
 דאּוהְו ץֶר ירַעַָה הָרומ יִכנָא רֶׁשֲא יםיִצֲחְהדתֶא אָנ אָצְמ ץֶר ורעְנָל
 ןַתְניִהְי הָרָי רֶׁשֲא יִצָחַה םוקמדדע רַעַּנַה אָביַו 7 :ורבעהל יִצֲחַה הָרָי

 :האלֲהְו ְךֶממ יִעָחַה אָלֲה רֶמאֹ נה יִרחֶא ןֶתנוהְי אקו
 רעג טקליו דָמַעְתִלֶא הָשּוח הָרֵהְמ רעּנַה ירח ןְתְנוהְי אָבָקיִנ**
 ְךַא הָמּואְמ עַדָיאְל רעּנַהְופ :זוינדַאדלֶא אביו יֵצֲחַהתֶא ןֶתְנוהְי
 רַעַּגַהְֶא ויִלָּבתֶא ןְתָנוִהְי ןֶתִיִניי :רָבְּדַהתֶא ּועְדָ דודו ןֶתְנּוְהִי
 לַעֶאְמ םק דֹוְָו אָּב לַעַּנַהיי :ריִעָה איִבָה ל ול רֶמאַּנ וֶלרֶשַא
 -תֶא שיא וּוקשיו םיִמַעְּפ שֶלָש ּוחּתְׁשו הָצְרֲא ויַּפַאְל לפיו יבְנּנַה

dl vel praem1 6 םדְקיַו | 26 1 6 6 רָהֹמ | 27 * c24 0 "לֶא א "לע | 25  
prb6 69 יִחָא יל וניו | 30 * 1  ppg | * mlt MSS interv | 29 ™ 1 ft6 691  

cfלטיו  ft1 6 6רֶבִח | 33°1 * | (cf 6 kopaciwv 016 pueliarum) NVI 

 18,11 | 1 6 6 הָתְלָכ | 36 *1 frtיִצַחה | ל ca 58 608% רענהו | 38 * 0
 םיִּצֲחַה, א יִצַחַה | bc GluP Ay אָבִיַו | 4ז *1 בָגְרַאָה 6 9.
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 דול ןֵתְנוִהְי רָמאו* ליגה דויד" ּוהעְרְדתֶא שיע וכי והעְ
 הֶוהְי רמאל הָוהְי םֶשָּב ּונָחַנַא ּוניֵגְש ּונְעּבְׁשַנ רֶׁשֲא םלָׁשְל ל
 פ - ?םֶלועדדע ךערז ןיבו יעז ןיבו ניו יגיב הָיְהְ

 -לֶא הָבֹג דוָד אָבְיַו :ריֵעָה אָב ןַתָנוקיו ליו םקיוי 1
 הָּתַא עּודמ ול רֶמאָיַנ דֹוָד תאְרקל יִּדָלְמיִחַא דחו ןהכה 'ְִלָמיִחַא
 יִנַוצ ףֶלָמַה ןהכה ְלָמיִחְפְל דוָּב רָמאיִוי ָָתַא ןיִא שיָאְו בל
 ךחלש יכנָא-רשא רַבּדַהתֶא הָמּוָאְמ עַדָיְלַא ׁשיִא יִלָא רָמאינ ָבְ
 הָּתַעְו+ :ינמלַא יִנלָּ םוקמדלא יִתְעַדוי םיִרָעָּנַה-תֶאְו ףְתיוצ רֶׁשֲאַו
 ןהכה ןעיוי :אָצְמַנה וא יִדְיְב הָנּת םֶחָל"הָׁשִמֲח ְּךְדייתַחּת שידהמ

 ש שק חלי ידי תחָת"לֶא לֵח םֶחְְריִא רֶמאַו לתא
 רָמאַיַו ןַהַּהתֶא דוָּב ןעינ* ם :הָׁשֲאַמ ְּךַא םיִרָעּגַה ורְמשִנ"םַא
 -יִלָכ יהו יִתאֵצְּב םשֶלַש לָמָתַּכ ֹונְלההָרְצע הָשֶאדםִא יִּכ ול
 לתיק ;יִלָּבּב שקי םויַה יִכ ףאו לח ְּךְרַּה אּוהו שֶדְק םיִרָעְנַה
 םיִרָחּוּמַה םיִנָּפַה םָחְל"םֲאיְכ םָחָכ םָׁש הָנְהדאְל יִּכ ׁשֶרָק ןהכה
 לאש ידבעמ שיא םֶׁשו :וחְקְלה םֹויְּב םח םֶחָ םּושל הָוהְי יִנָּפְלִמ
 'םיערה ריִּבַא "יָמדַאָה גַאה ֹומְׁשו הוה נפל ל רַצְעְנ אּוּהַה םִיַּ
 תיִנֲח ְּךְדי-תַחַת הפי ןיִאְו ךלַמיִחַאל = דְוָּד רֶמאופ :לּואָשְל רָשַא
 ךלָפַה-רַבְד הָיָהְיְּכ יֵדָיְב ִּתְחָקְאְל יִלָכינ יִּבְרַח-םנ יִּכ בֶרָחְוא
 קַמעּבְתיִּכִהרְׁשַא יִתְשלּפַה תִיָלּג בֶרָח ןַּהֹּכַה רָמאיַוי* ם ץּוחְנ
 ךלדחקת ּהָתא"ַא "דופאָה ירחא" הֶלְמשב הַמּול איֹה-הָּנַה הָלֲאָה
 הָנְנִּת ָהֹומָּכ ןיא דוּ רָמאוו 5 | הָזַּב ּהָתְלּו תֶרֲחַא ןיִא יִּכ חק
 אביו לּואָש יִנּפִמ אּוָהַהְדםויַּב חַרְביַו דוָּד םקָיויי :יל
 דלמ דוד "האלה וילֲא ׁשיִכֲא יֵדְבע ּוומאיוי? :תּג ךְלַמ ׁשיָכֲא-לָא
 רמאל תולחְמב ּונעַ הול אולה ץֶרָאָה

 :וָתֹבֿברִּב דֶוָדְו וָפְלַאּב לאש הָּבָה
raאו  

 ׁשיִכֲא יִנָּפִמ דאָמ ארי ובָבְלּב הֶלֶאָה םיִרָבְַּה-תֶא ךָוָּד םֶשָיַו

 -לע תו םִדָיְּב לֶלהְתִיַו םָהיִניִעְּב ומָעַטדתֶא יושי .:תגיללמ
4I bb 6 ple - 0 ווי 1 + לּגַה"דע | ק 21, ins 

 יִּתְדְעְוי ) 669 36. (id 6. 8( || 3 1 (cf 6ל |  | 2 5 8 hic incipit cp 21דְוָּד 6 6
vel יִּתְדעוה | 416 645 (שי) םִא | 5 61 6 1|6 אל | 7 1רָסּומַה | 8 * 6A 

 ליבא  2. (prpsז¢ ב  6 vuםיִדְרֶּפַה (91 םיִצָרָה);  1 fitל || 2026

 ; *= <65 || ? sic mlt MSS (interv-שיָה הָאְר | זס  vel 6 6םיִרָיִעָה) | 9 1 ןיִאְו
016 + acutior hic) || 8 GBA Arxouc 6" Axxoug | r2lcQ ופֶלַאּכ et 

 ויָתֹבְבְרְּב | 14 *1 הָּנׁשו | ל 16 6יט8 ףַתיַו
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 402 = .א לאומש 2,156

 דלֶא שיִכָא רָמאָיַו5ּ* ס  ווְנְקֶזדלֶא וָריִר דָרוו רעשה תותָלּ
 רַפֲחיפ :ילֲא ותא ּואיִבָּת הָּמָל עגַּתְׁשִמ שיא ּואְרִת הגה וויָדְבַע
 -לָא אובָי ה ה יֵלֲע עֶנּתְׁשִהְל הָז-תֶא םֶתאַבַהְיִּכ יִנָא םיִעָנְׁשְמ
 ס ;יִתיִּב

 ּויַחָא ּוָעְמָשיַו rs תָרָעְמלֶא טְכמיַו םָׁשַמ יָד ליוו 2
 קוצמ ׁשיִא-לְּכ ולא ּוצְּבְקְתִיַוי :הָמְׁש ויל ודְריַו ויִבָא תִיֵּב"לָכְו
 ויהיו רֶׂשְל םֶהיְִע י יהיו שָפָנְרַמ שיִא-לָכְ אָשנ וָלירְׁשַא ׁשיִא-לכְו
 ורָמאּ בָאֹומ הָּפְצַמ םֵׁשִמ דוד ליי ס :שיִא תוֶאָמ עּבְרַאַּכ וע

 יל"הׂשֲעי-המ עדָא רֶׁשֲא דע םֶכְּתִא יִּמֲאְו יִבָא אָנ"אַצַי בָאֹומ למלא

 דוֶדיתויָה מול ומ ובו בָאומ למ יִנָּפ"תֶא םָנו :םיִהלֲא
 ל הֶדּוצְמְּב בָשַת אָל דֹוָדלֶא איֵבָנַה דָּג רָמאיַו* ס  :הָדּוצְמַּב

 ס  תָרָח רעי אָבַו דוד לי הָדּוהְי ץֶרֶא ּךיִתאָבּו
 בש לּואָשְו ותא רֶׁשֲא יםיִשְנַאְו דִוָב עדונ יִּב לּואָש עָמָשי
 :ויִלָע םיִבָצַנ ויָדְבַעְלָכְו ֹודָיְב ותיִנַחְו יהָמְרּב לָׁשֲאָהתַחַּת הָעְבַנַּב
 םבלְבְל"מַנ יניִמִי יִנְּב אָנּועְמָש וילָע םיִבָצִנַה לידְבעֶל לאש רָמאיו7
 :תֹוָאַמ יֵרְׂשְו םיִפְלַא יֵרָׂש םיִשָי םֶכְלְכְל םיִמָרָכּו תודש ישי ןַתִי
 יָשיָּבְיע יָנְּב-תָרָכִּב יִנְזָאתֶא הגיא יל םֶכְלְּכ םֶּתְרַשק יב
 יֵלֲע יִּדבעְתֶא יִנָּב םיִקַה יִּכ יִנְזָאדתֶא הָלגו לע םָּכִמ יהָלֹחויִאְ
 י-יָדבֲע-לע בֵצָנ אּוָהְו יִמדַאָה גָאּד ןעינפ ם :הֵּנַה םיַּכ 'בָראָל
 :בּוטַחַאְַּ יּדְלֲמיִחַא-לָא הָבֹנ אָּב יִשְיְְּבדתֶא יִתיִאְר רמאיו לאש
 ןתנ יִּתְׁשְלְּפַה תָיְלָג בֶרֶת תַאְו ול ןַתַב הָדיִצְו הָוהיּב ולה לַאׁשוס

 לב תֶאְו ןהַֹה בּוטיחאְְּ ְֶלֶמיֹזא-תֶא ארל מַה חלשיניי :ול
 רמו ם :ךָָּמַה"לֶא םכְכ ואבו בגִּב רֶׁשֲא םיִנֲהְכַה ויֵבֲא תיב
 לּואָׁש "וָלֲא רַמאיו :יִנדַא יִגְנַה רָמאַיַו בּוָמיִחַאןָּב אָנ"עמְׁש לּואש
 ול לאש בֶרֶתְו םֶחָל  ּךְּתִתְּב יִשיְְבּו הָּתַא יֵלֲע םָּתְרׁשְק הָּמָל
 -תֶא למי ןעגני ס ֹוהָּנַה םּכ יבְראָל יִלא םיֶּהְלאָּב

 .*..ןי*

 הָליֵלֲח םיהלאב ול"ילואשל יתלחה ש םיַהי5 :ַָּתיִבְּב דּבְכִו הממ
Dna | 5 8$0( ּובשי, ₪ 4 | 4 1 6 684  Cp 22,1 I nD > 4 | 3 1 (cf 

 הפצמב ; dem in 4 | 6 * 1 6 6 םישנאָהְו | * 6% הָמָּבַּב | 7 16 6 םכלכְ | 81
ABewu.יִדְרפד לע 6+21,8 | ל 8 - lft6 בָיאְל | |  ° | cf23,216 6 לָמח (חסששע)  

 6" .Ay | זס 6 םיהלאב || זז 6% .Age 67 אוג. | 13 Q° ולא | 5 6( 8ל |
 14 6 dpxwv 6 בר; 1 ft רשְו | 15 * 0.-לָאׁשל. |
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 ךדבע עַדְיאְל יִּכ יִבֲא תִיִּב"לָכְּב רָבָד וּדְבַעְּב ךָלֶּמַה םשיהלַא יִל
 ךלמיזוא . תּוִמָּת תֹומ הלמה רמי :לודְנ וא ןטק רב תאֹוהלְכְב
 בכ ויָלְע םיִבָצִנַה םיִצָרָל מַה רַמאיַוי :ָּךיִבַא תיּבדלָכו הָּתַא

 אוה חֶרבחיכ עדו יִכְו דודים םְֶםנ יּכ הָוהְי יג ּתימְהו
 עֶגְפל םֶדְתֶא חָלָשְל ךֶלָמַה יִהְבע ּובֲאדאָלְו 'רֶנְזֶמתֶא ּלָנ אָלְו
 בפיו םיִנַהְּפּב עֶגְפּו הָתִא בס גודל ךֶלֶמַה רֶמאיני :הָוהְי יִגֲהְכְּב
 םינמש אּוהַה םִיּבו תַמַו םיִנָהְּכַּב אוה"ענפיו "יִמדַאָה נידח

 -יִפָל הָּכַה םיִנֵהְּכַה"ריִע בָנ תֶאְויי :ידְּב דּופֲא אָשנ שיא הָׁשַמֲחְו
 :בֶרָחיִפְל הָשָו רָֹמֲחַו רֹוָׁשְו קגוידעו לקועמ הָׁשֲא-דעֶו שיאָמ ברח
 ירחא חַרְבִיַנ רָתְיְבֲא ומְשּו בוטחאךֶּב ףְלְמיִחַאל דָחָאְּב טלְמִיַ
 רַמאיו*= :הָוהְי יִנָהְּכ תֶא לּואש גְרַה יב ךֶנָרל רָתְיְבָא דגו=י :דִוְ
 דגַהיִּכ יַמֹדֲאָה ינוח םָׁשִיִּכ אּוהַה םִיּב יִּתְעַדְי רֶתְיְבֶאְל דו
 -לַא יִּתֶא הָבְׁשי :ְיֶבֲא תיִב שָפָנלֶכְּב ייִתּבס יִכְנָא לוָאָׁשִל דינו
 תָרָמְׁשִמ"יַּכ יִּדׁשְפנ-תֶא ׁשּקבְי "יׁשְפניִתֶא שָקְבְורָשַא יִכ אדית
 יְדָּמַע הָהַא

 הָּמָהְו הָליִעקִּב םיִמָחְלִנ םיִּתְׁשִלְפ הָּבַה רָמאָל ךֶורל ּודיִנוו 3
 יִתיֵכַהְו ְךְלַאַה רמאל הָוהְיּב דָוָּד לַאׁשיוי :תֹונְרְּנַה-תֶא םיסש
 םיִּתְשְלְּפַב תיִּכַהְו ל, דֹוָדלֶא הָוהְי רָמאיַו י | הָלֲאָה םיִּתְשְַּפּב
 הפ ּונָחְנַא הֵּנַה ויָלֵא דוד יֵׁשְנַא ּורְמאיַוג :הָליֵעָקדתֶא ָּתָעַשוהְו
 ס  :םיִּתְשְלַּפ תֹוכְרעמדלָא הָלַעְק ּךְלְנדיִּכְ ףאו םיִאָרָי הָדּוהיִּ
 דָר םּוק רָמא*ַו הָוהְי ּוהָנעיו * הֶוהיְּב לוֵאָשִל דִוָּד דוָע ףסויו+
 הָליִעְ ושָנַאַו דוד הלר :ָדיְּ םיִתְשְלְּפתֶא ןתנ יִנאְדיִּכ הָליִעְק
 עשיו הָלּודְג הָּכמ םֶהְּב דיו םֶתיִנְקִמתֶא גַהָנּיַ םיִּתְשלַּּב םָחְליו
 -לא יָדלמיַחַאְדּב רָתְיְבֲא ַחֹרְבֿב יהיַו5 ס  :הֶלָעְק יֵבְׁשְי תֶא דוד
 הֶליִעְק דֶוָד אָבְיִּכ לּואָשְל דגל :ֹודָיְּב 'דָרְי דּופַא הליעק' דִוּד
 םִיִתְלּד ריִעְּב אובל רָנְסַנ יִּב יִדְּב םיִהְלא ותא רַכָנ לּואָש רַמאּיַ
 רּוצְל הָליעָק תר הַמֲחְלַמל םעֶהלְּיתַא לאְׁש עמשיוא :ַחיִרְבּ

Gaz 

 מאו הערה שירחמ לואְׁש ויְלָע יִּכ דֹוָּד עדיופ :ויׁשְנַא-לָאְו דוְדילֲא

  1c Q mit MSSל | 68 | 16 65 Agu. GAL Ayu. || 17 5 <6-דלָבְבּו 16 * 15
  | * cf 218% || = 65% 305 || 56; 'A eEaiperovטז יִנְוֲא | 18 * ס גַאֹורְל, גָאזד

  | 23 *1תבחתא  cf 6 eiur airiog 58ל ] יִּתְבַח, ||  | 20 cf 16 | 22 °cfi8°דב 8
 | וישְנַאְו  23, 2 510 4 (inter) | 4 mlt MSS interv | 5 Qְךָשְפַנ | *1 ישָפַנ | כ

 6 * cf 86 22,16 | = 1 6 64 ךּופָאָהְו הליעק דרי | 7 1 6 6 רֶכְמ
2% 



 404 א לאומש 26—23,10

Tr: 

 תַחַׁשְל הָליעְקלֶא אָבְל לּואָש ׁשָקבֶמיּכ ףְבע עמָש עַמְׁש לֵאָרְִׂ
 שאב הש דריה לודָיב had לעב ינָנְסִיָה'וי :ירּובעב ריעל

999% 

 יֵהלֲא הָזהְי דְָּד רמאיַנפ ם ::דֹופֲאָה הָשיִּנַה ןהפה רָתָיְבָאלֶא

 שיא תֹואַמישְׁש ויָשְנַאְ דו קונג :וריִגְסַי הוה רָמאיו
 דוד טלָמְנהיּ דגה לּואָשְלּו ּוכְלַהְתִי רֶׁשֲאַּב ּכְלַהְתיַו הלעְקִמ ' ּואַציַו
 תֹולְמּב ּבְדַמַּב דְב בשינ< | ספ :תאָצְל לּדחיו הָליִעְקִמ
 ונָתְבאלְ םיִמָּיַהְד לכ לּואָש ּוהשקביו יףיָירְּמְּבי רֵהְּב בֶׁשיַ

 דו ׁשְפניתֶא שקבל לאש אָציְּכ דוד אי וב 'םיָהלֲ
 הָׁשְרָח דָנֶלֶא לִי לּואָׁשְְּב ןָתְנּוהְי קיני :הָׁשְרֹחַּב ףיֶזירּבְדַמְב
 ְֵאָצִמְּת אָל יִּכ אָריִתִלא ויָלֵא רָמאיַויל :םיִהְלאַּב ּוָדְידתֶא קג
 הָנְׁשַמְל ְךְל"הְיְהֶא יָכֹנֲאְו לֵאָרְׂשִי-לע ּךָלֶמַּת הָּתַאְו יִבֲא לואְׁשדִ
 בשלו הוה יִנָּפל יתיִרְּב םֵהיֵגְׁש ּותְרְכִיִו5 :ןַּכ עדי יִבָא לוָאַׁש-םְו
 לּואָשִלֶא םיִפז ָלעיוופ ם וְתיִבְל לח ןַתְנוהיו הֶׁשְרַּב דוד
 תעְבְנְּבי הֶשְרִחַּב תודָצִמַב ונע רַּתַּתְסִמ דוָד אֹולֲה רמאל הָתָעְבְּגַה
 ףלִמַה ךשפנ תּנַא-לְכְל הָּתַעְוִס :ןוְמיִׁשיַה ןימיִמ רֶׁשֲא יהְליִכֲחַה

 םָתֲא םיֶכּרְּב לּואָש רָמאּו=י מַה יב ִחינסַה ּונְלְו דר תל
 ףמוקמהתֶא ּואְרּו ּועְדּו דוע יּוניִכָה אָנּוכְל>= :יִלֲע םַּתְלַמֲח יִּכ הָנהיל

 :אּוה םֶרְעַ םֶרָע יִלֶא רֶמֶא יִּב םֵׁש 'ּוהָאְר יִמ" ּולְגַר הָיְהִּת רֶׁשֲ
 'ןוכְבלֶא ילא יָּתְבשְומְש אּבחַתְי רשא םיאבַחמה לָפִמ "ועו וָאְרּו>
 יִפְלא לָבְּב ותא יִתְשּפִחְו ץֶרָאָב נָשָיַא הָיְהְו םֶכְּתִא יָּתְכַלָהְו
 רְֵּדמְּב ויִשְנַאְג דוְדְו לּוָאָש נפל הָפיִז וכלי ּומּוקיו+ :הָדּוהְ
 ודגיו ישקבֶל ליִשְנַאְו לּוָאָש ְךֶכו*פ :ןומישיה ןיִמָי לָא הָבְרַעְּב ןועמ
 "יִרתַא ףְרו לּואָש עמשיו ןועְמ רְֵּדמּב 'בשיו עלפה דֶרְיַ דל
 דצמ וישָנַאְו דורו הָּומ רֶהָה דצמ ילּואש ליו :ןוָעָמ רבדמ דָוָ
 םיִרָמְע ויׁשְנאְו לּוָאָשְו לּואָש יִנּפַמ תֶכָלָל ָפחַנ דוָד יהְיו הגמ רָהָה

sic 41 (interv) |הָּתְעְו || ל  rr *® prb add, cf 12; 6 origin ? pro his vb 
 12 זח ;MSS interv; hic vs <6" || 13 6 4oo 1 41 || 14 °° ₪4 06 | ל 6 הוהי|

caל  || fit addהָשְךַחַּב | 9 **  + MSS15 1 אָריַו | 16 6 הוהיב | 18 תספמ  
 12155 הָליִבַחַה cf 26,1 ,| 22 * תסממ MSS ּוניִבָה || *-* 1 הָרָהְמְּב, 6 6ש +6%6|
 23 ** 5 ּואְרּו ועו | >> >6%%) || < 1 קזמ םֶתבָשַהְו | 25 * 1 6 68 ָט

 ׁשְקַבְל GMss 3+ דודדתא) | ל 1 6 6 רֶׁשֲא | 26 ins 6 2506 6 ויִשְנָאְו
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 הָרֲחְמ רָמאַל לּואְׁש-לֶא אָּב ךַאְלַמּו* :םֵשְפְתְל ויַׁשְנַא-לָאְו דְוּדלֶא
 ירחא ףדרמ לּואָש בָשיַנ5 :ץֶרָאַהְלע םיִתְׁשלַפ ּוטָשָפיִּ ההָכְלְ
 הוה עלס אּוהַה קמ ףארק ןּב-לַע םיִתְשְלָּ תארקְל ךֶליַו דִוָד

 רֶׁשֲאַּכ יהיו ם | :יִדֶּגְןיִע תֹוָדְצַמַּב בָשיַו םשָמ דנָּ לעווי 4
 :יִדָּג ןיע רֵּבְדַמְּב דֹוָד הָּנַה רמאל ל ודני םיִּתְׁשלְּ יִרֲח אַמ לּואָׁש בש

 לי לֵאָרְׂשִילְּכִמ רּוחְּב שיִא םיִפְלֲא תֶשְלְש לאש חָקיַוג ם
 תודְגלֶא אביו :םילעּוה ירּוצ ינּפילַ ויִשָנַאְו וֶּדיתֶא שקבל
 דודו ויִלְנְרתֶא הל לּואש אביו הָרָעָמ םשו רְַּה-לע ןאָּצַה

 הָגַה ויָלֲא יָד יִשְנא ורמי :םיִבְׁשִי הָרֲעְמה יִתְכְרִּב ּויׁשנֲא
 ָתיִׂשָעְוְֵּדיְּב 'ףיִביאדתֶא ןֵתֹנ יֵכֹנֲא הגה ְךיֶלֵא הָוהְי רַמָא-רַׁשַא םויַה
 -רֶׁשֲא ליֶעֶמַה-ףנְּ"תֶא תלכי דָּד קיו ְּגיעְּב בָטִ רֶׁשֲאַּכ ל
 "תֶא תַרָּכ רָשַא לַע ותא דוד ףךינ ןּכְיִרַחֶא ָהיְוֿפ :טלּב לּואְשל
 ֵׂשֲעֶא-מָא הוהיִמ ל הָליֵלֲח ויׁשְנֲאל רָמאיַנ7 :לּואְׁשְל רֶׁשֲא ףנַּ
 הֹוהְי חיִׁשָמ"יִּכ וּב יִדָ ַחְלְשל הְוהְי חישמל ינדאל הָּזַה רֶבָּרַה"תֶא
 ילואָש" לֶא םּוקְל םֶנְתְנ אלו םיְבְּדְּב וישָנַאתַא דָנְד 'עטשיו* :אוה

 או ןֹכֵרֲחַא ד םקיופ ם :רּב ךלנ הָרְעְמַהְמ םק לאש
 לּואָש טְּבִיַו ּךָלָמַה יָנֹדֲא רֶמאַל לִאְׁשיֵרֲחֶא אָרְקִיו הָרְעְּמַה ןמ
 לּואָשְל דִָּד רָמאיוופ ם ּּוחְתְשּיַו הָצְרַא םִיּפַא דֶנָּד דקינ ויִרָחֶא
 הָּנַהְיי : :ִַּתְעְב שָּקבְמ דֹוָד הגה רְמאל םֶרֲא יִרְבּדדתֶא עַמָׁשִת הָמְל
 הּרְעְמּב יִָיְּב ויה והיה ךְנְתְנירְׁשַא תֶא ּךיניִע ּואְר הזה םויַה
 חיִשָמי יֵנדאּב לִי חלְׁשֲא-אל רַמאָו לע .'ֹפְמָּתַ יךגרהל לרמָאְו

 יתְרְְב י יְִּּבַךליִעְמ ףגכיתֶא הָאְר םג "האר יִבָאְייי :אּוָה הָוחְ
 עַשָפְו הָעְר יִדָיְּב ןיִא יִּכ ּהָאְרּו עד ךיִּתְנרַה אלו ףָליִעְמ ףנּכײתֶא
 ּהָוהְי טָפָשַי :ּהָּתְחַקְל יִשְּפנתֶא 'הָרֹצ הֶּתַאְו ףךְל יִתאַטֲח"אָלְ
 רמאי רֶׁשֲאַּכ + ְָּב"הְיִהִת אל יד ָךְּמִמ הָנהְי יִנָמְקְנּו ףָניִבּו יִניִּ
 יִמ יֵרֲחֲאי5 ְָּב"הָנְהְת אֶל יָדָיו עשר אָצְי םיִעָשְרמ יִנמְדַקַה לשְמ
 שעְרַפ יִרֲחַא תה בֶלְּב ירחֶא ףָרֹר הָּתַא יִמ יִרֲחַא לֶאְרשִי למ אָצָי

 יביִרתֶא בריו ארו גיב יניב טפְָו ןורל הָוהְי הנָתְוֿ דא
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 406 :א לאומש 25,13—24,17

 ֵלֲאָה םיִרְבְּדַה"תֶא רד דו תּוָלַכַּכ יָה ם דדָיִמ יִנֲמּפְׁשִ
 :ְךביַו ולק לָאְׁש אְׂשיו דד יֶנְּב הֶז לקה לואָׁש רַמאּיַ לּואְׁש-לָא

 נאו הָבוטה יֵנָתלִמִג התא יּכ יֵנָמִמ הָתַא קיִצ דוא מאני
 הָבֹוט יִּתַא הָתיִׂשְע"רֶׁשֲא תֶא םֹויַה 'ִּתְּגַה יִּתַאְויפ :הָעְרַה יִּתְלַמְ
 -תֶא שיא אָצְמִידיִכְו :ינָּתְנַרֲה אָלְוָךְְּב הָוהְי יִנְרְּנְס רֶׁשֲא "תא
 יהֶּנַה םּויַהי תַחַּת הָבֹוט ְּךְמָלְׁשי ּהָוהְיַו הָבֹוט ְּךֶרָדּב וחָלשְו וביִא
 ְךֶדָיְּב הָמָקְו ְךוָלְמַּת למ יִכ יִּתְעַרָי הָּגַה ּהָּתַעְוַיי :יֶל הָתיִשָע רֶׁשֲא
 יעְרָזתֶא תיִרְכַּת-םִא הוהיַּב יל הָעְבָשַה הָּתַעְוי :לֶאְרְשְי תכלממ
 לי לאְׁשִל דוד עבָשיַי :יִבָא תיֵּבְמ יַמְׁש-תֶא דיִמְׁשַת"םַאְו יִרַחֶא
 ס | :הֶדּוצֶּמַה לע לע ויִשְנַאְו דודו ,ותיִּב-לָא לאש

 ֹותיֵבְּב ּוהָרּבְי ולודפְסינ לֵאָרְׂשִילְכ ּוצְבְקיו לֶאּומָש תַמיַוי 5
 ס | ןֶראָּפ רֵּבְדְמ-לֶא דריו דִוָּד םקינ הָמְרָּב

 ןאצ וָלְו דאָמ לָֹדָנ ׁשיִאָהְו למרּכב והׂשעמּו ןֹועֲמְּב ׁשיִאְוי
 םשו .ולָמָרּב ונאצ-תֶא זֶזְנּב יהיו םיִּנַע ףֶלֶאְו םיִפְלַא"תָׁשְלְׁש
 ראת תַפיִו 9כשזתבוט הֵׁשֲאָהְו ילינבא וּתְׁשִא םֵׁשְו לָבָ שיִאָה
 זֶזִניִּכ רָּבְַמְּב דָוָּד עמשיו+ לכ אּוהְו םיללעמ עֶרְו הֵׁשָק ׁשיִאָהְו
 ולע םיִרָעּגל דִוָּד רמו םיִרָעָנ הָרָשִע דָוּד תל :וגאצזתָא לב

 יּתְעַמְׁ הָּתַעְו גמול ךְלרְׁשַ לכו םולש ל תב .םולש ה הָּתִאְ יהל
 -אָלְ םּונֶמְלְכָה אל ּונָּמַע ּויָה ךלירׁשֲא םיִעֹרָה הָּתַע דל םיִזְזְנ יִּ
 ךיִרְעְנ-תֶא לֶאָש5 :לָמָרַכַב םֶתיָה ימי הָמּואָמ םֶהָל דקפנ
 אֿג-הָנִּת ּנָּב בוט םוידלעדיּ ךיִניִעְּב ןֶח םיִרְעֵּנַה ּואַצְמִיְ ל דיג
 דוד ירענ לאבי :דִודל נבל לףידבעל די אָצְמִּת רֶׁשֲא תא

 לָבָנ ןעלריפ :ּוחוניו דוד שב הלָאָה םיִרּדה"לֶכּכ לבא ירבו
 םיִצְרפְתַמַה םיִדָבַע ּוּבַר םויַה יֵׁשידְוְב יִמּו דִוָד ימ רֶמאּיַו דִוָד יִדְבַעתֶא
 יִתְחְבַט תֶאְו יִמיִמתֶאְו יִמְחַל-תֶא יִתָחְקְלו יי :וינדַא יִנָּפִמ ׁשיִא
 :הָמַה הָּזִמ יא יִּתְעַלִי אל רֶׁשֲא םיִׁשנַאל ל יִּתַתָנְו יזזנל יִּתֲחַבֲט רֶׁשֲא
 םיִרְבְּדַה לֵכּכ ול ּודָנַַו ואביו ֹובְׁשיו םכְרנְל דְוָדייֵרעֶנ ּוכָפַהְיַוי
 שיא ֹורָנֲחִיוי ובְרַחתֶא שיִאו ּורְגִח ויֵׁשנֲאל דו מאיו :הָלֲאָה
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 תואַמ עּבְרַאַּכ דִוָד יִרְחֶאו ולעינ ְּבְרַתתֶא דֶנָּד"םִג רֶגְחִיַו ֹוּבְרַחתֶא
 לָבָנ תַׁשַא ניבא :םִיִלָּכַה-לע ּובָשָי םִיִתאָמּו שיא
 רֵבְדמַהַמוםיִכָאלמ דוָּב חַלָש הָּגַה רמאל םיִרָעְּנַהַמ דָחֶאירַענ דיִגַה
 אָלְו דֶאַמ ול םיבט םיִשָנָאַהְוי :םֶהְּב "טעיו נינרַאתֶא רב
 ּונָתוְהּב םָּתַא ּונָכְלַהְתַה מיל הָמּואְמ ּונְדְקְפדאָלְו ּונָמְלְכֶה
 םַמַע ּונָתֹויָה מהלב םמּוידםִג הלל ונילע ּויַה הָמּוח6 ּ:הָָשּב
 -לֶא הֵעָרָה הָתֹלְכיִּכ רשת המ .יִאְרּו יִעְּד הָּתַעְויז :ןאַּצַה םיער
 לנבא רֶהְמּתַוי :ויִלֶא רֵּבַּדִמ לַעולבְּב אּוהְו ותיּבדלָּב לַעְו ונינדא
 שַמָחְו *תוושע ןאַצ ׁשֵמָחְו ןיידיִלְבִנ םינׁשּ םֶחָל םִיַתאָמ חת
 :םיִרֹמֲחַה לע םֶשִּתו םיִלָבִ םיִתאָמּו םיִקָּמִצ 'הָאָמּו יל םיִאְס
 אל לב ּהָשיִאְלּו הָאְּב םֶכיִרְחֶא יִנְנַה יֹנָפְל ּוָרְבַע היִרעֶנְל רַמאָּתַופ
 הָּגַהְו רֶּהֶה רֶתְסְּב תָדיו רֹומֲחַה-לע תֶבכר ואיָה הָיָהְופ :הָדיִגִה
 רקשל ל לא רַמָא דֵוָרְוז :םֶתֶא ׁשנִפַּתַ ּהָתאָרְקִל םיִדרי ויָׁשְנַאו ֵוָ

 הממ ל"רְׁשֲא-לכמ רָמְניאָלְו רָב הול רֵׁשֲאלָכיתֶא יּתְרמְׁש
 הָכְו דוד יֵביָאְל םיִהלֲא הֵׂשֲעַיהְּכ*י :הָבּוט תַחַּת הָעְר יליבָׁש
 אָרְּתו*ג :ריִקְּב ןיִתְׁשִמ רֶקְּבַהי'דע ָל"רַׁשֲאלּכִמ ריָאְׁשַאדטַא ףיִס
 -לע רו יִּפאְלי לפתו רומחה לעמ ֶרָּתו רַהמְּתַו דֹוָיתֶא לוניִבֲא
 ןועה ינדא יִנֲאיּב רָמאּתַו ויָלְגַר"לע לפָּתַו :'ץֶא ּוחַּתָשִתַו ִהיֵנְּפ
 םיִׂשָי אנא :ִּךִתִמַא ירבּד תֶא עמו ְּךיִנְזֲאּב ףְתְמִא אנ"רָּבַדְתּו
 אּוהְֶַּב 1מָשְכ יב לנ-לֲע הָּזַה לַעיִלְּבַה ׁשיִא-לָא וְלתֶא ו ינדַא

 רֶׁשֲא ינֹדֲא ירֲעג"תֶא יִתיִאְר אל ְתָמא לגו מע הָלְבְּ וש לָבְ
 'הֶנהְי ָךְעְנִמ רשא "ָשְּפנְיִחְו" הָנהְייַח ינדא הָתַעְ< :ָתְחַנְׁש
 םיֶׁשְקבְמַהו יבא לֶבָנְכ ּויְָי הֶּתַעְו ל ָּךְדָי עשוהְו םיִמָדְב אוָּבַמ
 ינדאל ּךְתָחְפָש איִבַה-רֶׁשֲא תאזה הָכְרְּבַה הָּתַעְו :הָעְר ינדַא-לֶא
 ְךתָמֲא עַשָפְל אנ אָש5 :ינדַא יב .םיִכלַהְתֶמַה ייל הָנְּתַנְו

 ׁשֶקבְלּו פרל םֶדָא קיפ :ךומלמ ב = אָצְמְתאְל הע םולנ
 הו תֶא wish רֹוָרְצִּבו הָרּורְצ נא שנ הָתיִהְו שנ
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 דיִגְנְל ךּוצְו ךיִלָע הָבּוטַהְתֶא רֵּבְּדרַׁשַא לָכְּכ ינדאל הָוהְי הָשַעַי
 ינדאל בל לושְכְמְלּ יה קופל לו תאז הָיִהְת אָלְּ :לֵאְרְׂשִדלַע

 כזו ינדאל הוה בֵמיֵהְו דל ידא יעיִשוהְלּו םָנִח פל
 לאָרְשִי יֵהלֲא ּהָוהְי ְּךּורְּב לניִבַאל דָוָּד רַמאַַו* סם ִּדֶתְמַאתֶא
 רֶׁשֲא ּתֶא הָבּורְבּו ךַמְעט ְּךּוָרָבּו :יתארקל הֶּזַה םוֶּיַה ְךָחָלְׁש רֶׁשֲא
 הוי לוי :יל יִדָי עשוהו םיִמְדְב אָבִמ הּזַה םוה יִנְתלְּ

 חיי ריק ןיתשמ רכה רוָא-דע לָבָנְל רתונדפא יּכ יאָרק
 יִאְר ּךַּתיִבְל םֹולָׁשְל ילע רַמָא ּהָלְו ול הָאיִבַה-רְׁשֲא תֶא ּהָיִמ דוד
 לֿטְנ-לָאוליְיִבַא אָבָּתו6 ְָנְפ אָׂשֲא לק יִּתְעַמְׁש
 אּוהְו ויל בוט ב בלו ךֶלּמַה הָּתְׁשִמִּכ ותיִבְּב הָּתִׁשִמ ּולדהֶּנַה
 יהיה :רֶקְּבַה רואדדע לוד ןטק רַבּד ול הָדיִגַהאְלְו דָאָמ-דֲע רב
 תֶמָיַו הָלֶאָה םיִרָבְּדַה-תֶא ותָשֶא ל"ג לָבְגמ \ ַײַה תאָצְּב רקְבב
 הָוהְי ףגינ םימיה תֶרָשַעַּכ יהיו בא הָיָה אּוָהְו ובְרְְּב ול
 רֶׁשֲא הָוהְי ְּוָרְּב רֶמאיַ לֵב תַמיִּכ דוד עמי :תֶמָיַו לָבָניִתֶא
 תעְר תֶאְו הָעְרַמ ְּךׂשִמ וּדְבַע-תֶאְו לב די יִּתָפְרֶח ביִנתֶא בְר
 ול ּהָּתְחְקְל לֹניבַאַּב רָּבִדִיַו דוד חלשיו ושארַּב הָוהְי ביִׁשַה לב
 רמאל ָהיֶלֵא ּוָרּבַדְִו הלָמְרְּכַה לּניִבֲאלָא דִוָד יִדְבַע ואביו :הָשאְל
 םִיַפַא ּוחַּתְׁשִּתַו םֶקְפַויי :הָׁשֲאָל ול תחל ּךילֶא ונֶחְלָש דוד
 רֵהַמְּתַוצ :ינֹדֲא יִדְבַע יִלְגר ץזורל הְָפְׁשְל ְךְתָמֲא הָּגַה רָמאּתַו הַצְרֲא
 ּהָלְנְרְל תְָלְהַ היתרעג שמחו רֹומֲחַה-לע בּכְרּת ליניב קת

 תג Aye oD של ל היתי חת לאערזימ
 :םיִלּנִמ רֶׁשֲא שִיָלְְַב יִטְלַפְל דֶוָּד תֶׁשֲא וּתַּב לָכיִמתֶא

 רָוָד אולה רֶמאל הָתַעְבְּנַה לּואָשלֶא םיפוַה ואָביַוי 26 |
 דרי לּואש םקיו* :ןמישוה נפ לע 'הליִכֲחַה תַעְבנּב ּתּתְסִמ
 -תֶא שקבְל לֶאָרְׂשִי יִרּוחְּב שיא םיִפָלֲא"תׁשְלש וּתאְו ףיֹוררְַּדִמלֶא
 ינֶפִלע רֶׁשֲא הָליִכַחַה תֶעְבְנְּב לּואָש ןח :ףֶזירּבְדמְּב דו
 ויָכְחֶא לּואְש אָב יִּכ אָריו רָּבְרִּמַּב בשי דודו ְֵּרַָה"לַע ןָמיִׁשְיַה
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 םֶקוי : ןוכְנ-לָאי לּואָש אָביְּכ עדיו םיִלָּגַרְמ דֶנָד חלשיו+ :הֶרּבְדַּמַה
 םוקַּמַה-תֶא דוד ארו לאש םֵׁש-הָנֲח רָשֶא םוקמַהלֶא אביו דוּ
 לָנעַמּב בבש לּואָשְו וָאָבצ-רׂש רַנ ּ רֶנְבאְו לּואֶש םש"בכש רֶׁשֲא
 -לָאו יִּתֲחַה ךלְמיַא-לָא ו רמאיו דו עיני :וָתביִבְס םינח םַעָהְו
 הָנֲחַמַה- לֶא לּואָשדלֶּא יִּתֲא דָרְיְדיִמ רמאל : בָאֹוי יַחַא היּורָצְְִּב יָשיִבָא

 ליל טָעָהלֶא ישיבה רֹוָד אביוז :ְּמִע דא יֵנֲא ישיבא רמו
 וָתשַאְרְמ ץֶרָאָב"הָכּועְמ ֹותיִנֲחְ לַנְעַמּב ןָשְי בכׂש לּואָש הָגַהְו
 רֹנְס דוא ישיבא רָמאיִו* ם :וָתֹביִבְס םיִבָכְש םַעָהְו ָךְנֶבִאְו
 ץֶרָמְבּו תיִנַחְּב  אָנ ּונָּכַא ּהָּתַעְו ָרָיְּב ידיבְיאתַא םוּיַה יםיִהלֲא
 ּוהָתיִחְׁשַּת- לא יׁשיִבַא-לֶא דְנֶד רָמאיופ :ול הָנָשֶא אָלְו תַחַא םַעּפ
 הוהיחיח דוָּד רֶמאּופ פ :הָקנְו הָנהְי תיִׁשְמִּב וָרָי חֶלָש יִמ יּכ

 :הָפָסְנְו דרי הָמָחְלּמב ֹוָא תַמָו אבי ֹומֹוי-ֹוא ּונָפַגִו הָנהְידסַא יּכ
 -תֶא אָנזחק הָּתַעַו הָוהְי ַחיִשְמַּב יִדָי חֶלָשַמ הָוהְיַמ יִל הָליֵלֲחיי
 דוד חְקיַו :ונלהכלנו םִיִמַה תַחַּפַצזתֶאְו ותשַאְרִמ רַשַא תיֹנֲחַה
 ןיִאְו םֶהָל וכל לּואָש יתשפרַמ םימה תַחַּפצ"תֶאְו תיִנֲחַהתֶא
 הֵלפָנ הוהְי תַמּדְרּת יִּב םיִגָשי םֶלָכ יּכ ץיקמ ןיאו עדוי ןיִאְו ּהֶאר
 םוקֶמַה בָר קָחְרִמ רַהָה" ישאר"לע דמעיו רָבֲעָה לוד רבעי :םָהיֵלֲע
 אוְלַה רמאל ירָנ"ןְּבי רגְבֲאלָאְ םעֲהלֲא דֹוָד ארק ס :םֶהְיִניּב
 מאיו :יְּלָּמַה-לֶאי ָתאָרָק הָּתַא ימ רָמאיַו רֵנְבַא ןעיַו רנְבַא הנעת
 ְתְרַמְׁש אֶל ּהָמְלְו לֵאָרְׂשִיְּב ְךֹומְכ יַמּו הֵּתַא שיָאדאולַה רצְבַאלא דו
 :ףיגדא למה תיִחְׁשַהְל םַעָה דֶחַא אָביִּכ ךְלמה ףינדַאדלֶא
 םֶּתַא תֶוָמדיִנְב יִּכ הָנהידיַח ָתיִשָע רֶׁשֲא ּהָּזַה רָבְַּה בוטדאל6
 תיִנֲחיֵא הָאְרהֶּתַעְו הָוהְי חשמל םכיגְרא-לע םתְרמָשאל רַשא

Ji - 

 לוק"תא לאש ריו .גותשַארמ רֶׁשֲא םִיַמַה תַחַפַצדתֶאְ ףלמה
 :ִּדְלְַה יגדַא לוק דוח רֶמאינ דָוד יִנָּב הָז לוקה רֶמאֹֹו דו
 יִדְּברהַמּו יִתיִשָע הָמ יִּב ודבע ירחא הָדֹר י ינַא הנ הָמָל רמו
 הָוהְידִא וָּדְבַע יֵרְבַּד תֶא למה יִנֹדֲא אָנְ"עַמְשְי הָּתַעְויפ :הָעְר
 הָוהְי יִנָּפְל םָה םיִרּורא םֶדָאה יִנְּבֶאְו הָחְנִמ חַרָי יִב ָךְתיִסַה
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 410 א לאומש 27,10—26,22

 םיִהלֲא דבע ךל רמאל הָוהְי תֶלֲחנְּב ַחַפַּתְסִהַמ םֹויַה יִנּוְׁשְרְנִיִּכ

 למ אַפְְיִכ הָוהְי נפ דֵגגמ הָּצרַא יַמָד לַפי-לַא הָּתַעְו< :םיִרֲח
 רָמאינ=: :םיִרָהְּב אֵרְקַה ףֶלְרי ירֶׁשֲאַכ ידָחָא שֲעְרַּפדתֶא שקל לֵאָרְׂשִי
 הָדָקָי רֶׁשֲא תחת דוע ל עֶרָאדאָל יִּכ דֹוָדיֵנְּב בּוש יִתאָטְח לּואָש
 ןעײו*- :דֶאְמ הֵּבְרַה הָגְׁשִאָו יִתְלַּכְסַה הגה הזה םויה ְּךיָניִעְּב ישְפנ
 :ָהָחְקִיְו םיִרָעְגהְמ דָחֶא רָכֲעְַו למה תיֹנֲחה הָּגַה רֶמאיו דו
 והָנהי ףָנֶתִנ שא ִתָנְמָאתֶאְו וַתְקִדַצְתֶא ׁשיִאָל ביִשָי הָוהיוי
 רֶׁשֲאַּכ הֵּנַהְוצ :הוהְי ָחיִשְמַּב יִדָי לשל יִתיִבָא אָלְו דיֿב םּויַה
 נלי הָוהְי יִניִעָּב ישְפַג לְנִּת ןּכ יָנֹיֵעּב הזה םויַה ְׁשְפנ הָלְדְ
 הָשָע םּג דוד יֶנְּב הָּתַא ךּוְרְּ דוא לש רַמאּיו5 :הָרָצ-לַכַמ
 ס :ומוקַמל בש לּואַשְו ופרֶדל = לְוָּ ףליו לָכּות לָכָי םנְו הָשַעַת

 יִל-ןיִא לּואָש דִי דָחֶאו הָפָּסִא הֶּתַע ובל לא רוד רֶמאוו 7
 יִנָשְקבְל ואש יִנָמִמ שָאונְו םיִּתְשְלָּפ ץֶרָא-לָא | טֶלַמִ יטלמַהיִ בוט
 אוה רָבַעַיו דּוָּב םקיִוי ּודיַמ יִּתְטלְמִנו לֶאְרְשי לּובְּגלָבְּב דוע
 בָשיִוי :תנ ףלמ ומ יׁשיכֲא-לָא ומע רֶׁשֲא ׁשיִא יתֹוִאַמ-שׁשְו
 םַעֹניִחַא וישב יִתָשּו דוד ותיִבּ שיא ויִשָנַאְו אּוה תַנַּב שיִכָאםַע דֹוָּ
 חַרָביִּ לּואָשל דגי :תילמלּפה לָבָנתשא ליניִבַאו תיִלאעְרויַה
 אָנ"םִא ׁשיֿכֲא-לַא דוָד רָמאלַו* ם :ּוׁשְקבְל דוָע ףסוידאלו תג דָוּד

 םֵׁש הָבְשָאְו הָדָשַה יִרָע תֶחְַּב םּוקָמ יִלּנְתִי ְיִנעְּב ןֵח יִתאָצְ
 אּוהַה םויּב שיִכָש יִלְתִיִ ְָמִע הָבְלְמַמה ריִעְּב רבע בשו הָמָלְו
 ם והנה םַּּה דע הָדּוהְי יִכָלַמְל "ֹנלָקִצ הָתְיָה 'ןֿכָל 'גְלְקְעתֶא
 הָעְּבְראְו םיִמָי םיִתְׁשְִפ הָדׂשִּב דֶוָּד בֵׁשְירְׁשַא םיִמָיַה רַּפְסִמ יהי
 יִקלָמעֶהְו "יָזְרְַּהְו יָרּוׁשְגַה-לֶאי ּומְׁשְפיו ויָׁשָנֲאו דוָּד לע :םיִשְדָח
 :םִיָרְצִמ ץֶרָא"דעְו הֶרוש אוב 'סֶלועְמ רש ץֶרָאָה תֹובְְׁי הנה יִּ
 רֶקְבּו ןאצ קָנְו הָשאְו שיא הָיַחִי אָלְו ץֶרָאָהיִתֶא דוד הָּבַהְו
 שיִכָא רָמאָיַנ< :שיִכָאלֶא אָבִיו בָׁשו םיִדָנְבּו םיִלַמָנּו םיִרֹמֲחו
 לֵאָמְחִַיַה בֵגְ"לעֶו הֶדּוהְי בָגָילַע דּוָּד רמו םיַה םָתְטְׁשְּלַא
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 רמאל תנ איָבָהָל דֹוָד הָיַחייאְל הָׁשֲאְו שיאְויי :יניִקַה בֶגְנלֶאְו
 רֶׁשֲא םיִמָּיַה- לּכ וטָּפְׁשִמ הָכְו ֵֹוָד הָשְעדהְּכ רָמאָל ּוניֵלֲ ודני"

 שיִאְבַה שָאְבַה מאל ךֶוְְּב ׁשיכָא ןמַאוַי :םיִתְׁשלְפ הְָּׂב בשי
 ס :םָכֹוע דֶבֲעְל יִל הֶנָהְו לֵאָרְשְִב ֹומעְּב

 אָבָצַל םֶהיִנַחָמתֶא םיִתְׁשִלְפ ּוצְּבְקִיו םַהָה םיִמָיּב יֵהְיוו 8
 אֵצַּת יִּתֲא יִּכ עדת עֶדְי דֹוָּדלֶא ׁשיִכֲא רֶמאיו לָאָרְשְִּב םֶחְלהְל
 תֶא עדת הָּתַא ןֵכָל ׁשיכָא-לָא דוָד רַמאיוי :ףישְנַאו הָּתַא הָנחַמב

 משא ישארֶל רמש ןֿפָל דֹוָדלָא ׁשיִכָא רָמאַיַ ִּהְע הֵׂשעיײרֶׁשַא
 ס | !םיִמְּיַהלָּכ

 וריִעְבּו הָמְרַב ּוהָרְּבִקו לֵאָרְׂשִילְּכ ּולדּודְּפְסיִו תַמ לָאּומׁשּוצ

 םיִּתְשלְפ בקו :ץֶראָהְמ םיִנֹעְדיהיתֶאְו תוֹאָה ריִמַה לאש
 :עְבְלִּגּב ּוָנחְיַו לֶאְרְשְולְּכתֶא לּואָש ץֶּבְקינ םנושב וִנֲחיַו ּואָבַיַ
 לאש :דאְמ ובל דְרָחִיַו אנו םיִּתְשְלַּפ הָנֲחַמ"תֶא לּואָש אָרְיו
 :םָאיִבָנַּב םג םיִרּואָּב םג תֹוָמלֲחַּב םּג הָוהְי ּוהָנָע אָלְו הָנהיַּב לּואָש

 הלא הָבָלִאְו בואתלַעּב תַשא יִלּושקּב ריִלְבְעל לּואָש רֶָמאיו
 :רוד ןיעְּ בוָא-תַלעּב תֶׁשֲא הּנַה ויָלֵא ֹויָדְבֲע ורמאיו ּהָּב"הְׁשְרְדֶאְו
Sומַע םיִׁשָנֲא יִנָשּו אוה ףליו םיִרָחַא םיִדנְּב שבלי לאש ׁשֵּתַחִתיַו 
 תֶא יל יֵלעֶהְ בואָּב יל אָניִמיְסְק רַמא=נ הָלֵיל הֵׁשֲאָה- לא ואביו
 -רֶׁשֲא תֶא ָּתְעַדְי הָּתַא הגה ולא הָׁשֲאָה רֶמאּתופ :ְילֲא רַמארָשַא
 המלְו ץֶרָאָהְִמ ינעּיַה-תֶאְ תֹובאָה-תֶא תיִרָכַה רֶׁשֲא לּואָש הָשַע
 רמאל הֹוהיִּב לּואָש הל עבׁשיו וס :יִנָתיִמַהל יִשְפַנְּ שֶקְנְתַמ הָּתַא
 -הָלעֶא יִמ-תֶא הָׁשֲאָה רַמאּתַו!י :הָּנַה רָבַָּּב ןוע ףךרקידםא הָוהְידיַח
 קעזּתו לֵאּוטְׁש-תֶא הָׁשֲאָה אָרָּתַנ> :ילדילעה לָאּומְׁש-תֶא רָמאי ל
 הָּתַאְו יֵנֲתיֵּמְר הָמָל רָמאל לאש לא הָׁשֲאָה רָמאּתו לדג לוקְּב
 הָׁשֲאָה רָמאָּתַו תיִאְר הָמ יּכ יֵאְריִּת-לַ ףלמה הָל רָמאּיַו לאש
 ורָאָּת-המ ל רמי :ץֶרָאַהְְִמ םילע יִתיִאָר -םיִהלֶא לּואָש"לֶא
 אּוה לֶאּומְׁשיִּכ לאש עדיו ליִעָמ הע אּוהְו הלע ןקז שיא רָמאתַו
 הָּמְל לּואָש"לֶא לָאומׁש רַמאיוופ ם :ּוחָּתְׁשִַו הָצְרֶא םִיַפַא דקיו
 םיִמְָלנ | םיִּתְׁשְלְפּו דאָמ יל-רצ לּואָש רָמאיו יתא תולעהל יִנָּתְַגְרַה

 Cp 28, 2 1 c 69 הָּתִע | 31 6 םסמת MSS 6 וריִעְּב, י6| המרב וריעב |
 8 0 יִמְסַח K יִמוסק | 9 1 6 ca 25155 94*65 םיִנעדיה || 12 1 כצמ 6 5

 לּואָש | 13 6 ירמא | 14 601-016 Gpoiov, rectum (ףקז?)
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 תֹומלֲחַּב םּג םיִאיִבְּנַה ָיְּב םּג דוע יִננְָעְאְלְו יֵלֲעַמ רַפ םיִהלאַו יִּב
 הָמָלְו לָאּומְׁש רָמאיו5 ם :הֶׂשעֲא הָמ יֵנֲעיִדֹוהְל ל הָארְקָאְו
 רָּבְד רֶׁשֲאּכ ול הָוהְי שעיויז ְְָע יֵהְיַנ ךילעמ רַס הוהיִו יִנְלאְשִּת
 רֶׁשֲאַּכ :דוָדְל ףערל הָנְתִיַו ְךֶדיִמ הָכְלְמַמַה-תֶא הָוהְי ערק יִרָיְב
 רבה בלע קלמעב פאר ָתיִשָעְדאְלְו הֶוהְי לוק ָתְעמָשאל
 מע לֶאְרַשיתֶא םג הָוהְי ןֶּתִיְויפ :הָּצַה םויַה הָוהְי ְּךְל" הֶשַע הֶּוַה
 ןתי לֶאְרְשי הנֲחמ-תֶא 'םג, "ימַע ְךיִנָבּו הָּתַא רֶחְמּו םיתְׁשלפ- דִיְּב
 אָריֵו הָצְרַא ותְמוְקאַלִמ לַפ לּואָש רָהַמינ>ס :םיִּתְׁשלְּפ יב הָוהְי
 םויַהדלָּ םֶחְל לַכָא אֶל יִּכ וב הָיָהְאל ַהֹּכםנ לאּומש יָרְבְּדִמ דִאְמ
 דָאָמ לֵהְבניִּ אֵרָּתַ לאש" לֶא הָׁשֲאָה אוָבָּתַויי :הלילה- לכ

 ִפְְּב יֵׁשְפנ םישָצַולְקְּב ךְתָחְפׁש הָעָמָׁש הָגה וילֲא רָמאֵתַ
 הָּתַא-םַנ אָנ"עֶמְׁש הָּתַעְו> :יִלֵא ָּתְרַּבִּד רֶׁשֲא ְךיֶרְבְּדיתא עַמְׁשְאְו

 לת יִּכ חכ ְךְב יַהיְו לּוכֲאְ םָחְל"תפ נפל הָמְׂשֲאְְךֵתָחְפְׁש לוקְּ
 הָשֶאָהְםְִו ויָדְבַע ֹוָבייּוצְרפו לכא אָל רַמאיו ןֶאְמיו :ךְרּדּב
 -לָגַע .הָשֶאְל :הַטְמַהלֲא בֶׁשיו ץֶרָאָהמ םֶקיַו םֶלְקָל עַמְׁשיַ
 :תֹוצמ ּוהָפּתַו שֶלֶּתַו חמק-חקתו ּוהָחְּבְזִתַו רָהַמְּתַו תיַּבַּב קַּבְרַמ
 הָליֵלּב ּוָכָלַו ּומֲקָיו ולאו ריָדְבַע ןנָפְלְו לָאְׁש"ינְפִל ׁשגתויפ
 פ  :אּוהַה

 ןיעַב םינח לֵאָרְׂשִיְו הקפא םָהיֵנֲחַמ"ִלְּכיתֶא םיִּתְׁשִלְפ ּוצְּבקיַוי 9
 דודו םיִפְלֲאלְו תֹואָמְל םיִוְבְע םיִּתְׁשִלְפ ינְרֹסְו :לאֵעְרזיְּב רשא
 הַמ םיִּתְשְלּפ יִרָש ּורְמאיַוג :שיִכָאדםֶע הָנרַחֶאְּב םיִרְבְ ויָׁשְנֲא
 | דָבַע דוד הֶזְאולה םיִּתְְלָּ יִרָשד לא ׁשיִכָא רַמא הָלֲאָה םיִרְבֲעָה

 -אָלְו 'םיִנָש הָזוא ֿםיִמָי הז לתא הָיָה רֶׁשֲא לֵארְשִידְלְמ לָאׁש
 ויִלָע ופצקיו+ ם :הָּנַה םוּיַהדדַע יֹולְפנ םוּיִמ הָמּואָמ וב יִתאָצְמ

 בשיְו שיאָהתֶא בָשָה יםיִתְׁשִלְפ יִרָש" ול ּורָמִאָיַו םיִּתְשְלּפ יִרֶש
 -הָיְהיאְלְו הָמָחְלִמַּב ּונָּמִע דַריהאָלְו םש ותְרקְפַה רשא ֹומֹוקְמ-לֶא
 יׁשאָרְּב אולה ויָנדָא"לא הָז הָּצַרְתִי הָּמַבּו יהֲמֲחלּמַּב ןַטְׂשְל ּונָכ
 רָמאל תֹולֹחָמַב ול-ונעי רש דו הֶזְאולה5 :םֵהָה םיִׁשְנֲאָ
 ז5 1 גז אָרְקָאְו )2M55( גט הָרקָאְו | 16 1 ףֶרַצ !ve )cf 2( < 63ְךעֶדיםע (9)|
 17 1c 5MSS 6” ל | r0 * 6° םיִלֹפֹנ ְּןּמֲע proיפy, 14 || Orpר|201
 rt (cf 6( להבי( | 23 * 12 ורצפיו | ל ca 30MSS Vers "לע | 24 0 והפאמו |
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 :וָתְבְּברְּב דדו .ופְלַאּב לּואָש הָּבַה
 הָּתַא רֶׁשְייְכ הוהְיייַח וילֲא רָמאּיַו דֹוָדלֶא שיִכָא אקו ם

 הָעָר ְּךְב יִתאָצְמדאְל יִּכ הָנֲחַּמַּב יתא ָךאְבּו ךְתאַצ יניעֿב בוטו
 :הָּתֶא בֹוט-אל םיִנְרְּסַה יִניֵעְבּו הֶּזַה םּויַהרֲע יִלֶא ְּךַאֹוּב םִּיִמ
 :םיִּתָשְלַּפ ינרס יִניֵעְּב עֶר הָשעַתאלו םלְׁשְב לו בּוש הָּתַעְול

 ּבַעב ָתאָצְמְ"הַמּו יִתיִשַע המ יִּ ׁשיִכֲאדלָא דוד רמו :
 יִתְממְלִג אובָא אָל יִּכ הָּזַה םויַה דע נפל יִתיִיָה רֶׁשֲא םויִמ

 במ כ ייִתְלָי דילֲא רֶמאָּו שיִכָא ןעיופ מַה ירא יואב
 הָלעיײאל ּורָמָא םיִּתְשְלִּפ יִרָש ְךֶא 'םיִהְלֲא ְּךָאְלַמַּכי יִניִעְּב הָּתַא
 אָּבירְׁשַא ףינדא יֵדְבַעְי רק םֵּכְׁשַה ּהָּתַעְויס :הָמֲחְלמַּב ּונַמע
 אּוָה דוד םֶכָשִיַו יי :ּוכלְו םֶבְל רוֶאְו רֶקֹּבּב םֶּתְמַּכָשַהְו יָת

 לע םיִתְׁלְּו םיִּתְשלְפ ץֶרֶאְלֶא בשל רבב תֶכלל שנ
 : :לאָעְרַזִ

 ּוטָשּפ יקלמעו יִשיִלָשַה םויַּב גלקצ ויִשְנַאְו דָוָד אֹבְּב יהיו 0
 -תֶא ובשיר :שָאַּב הָתֹא ופרשיו גלְקַצדתֶא ּוּכיו גָקְעלֶאו בָנָנלֶא
 וכְליַו ּוֲֹהְניו שיא ּותיִמַה אל לֹודָנ-רעֶו ןַטְקִמ ּהְּברְׁשַא יםיִׁשָנַה

 םֶהיׁשנּו שָאּב הָפּורְׂש הָגַהְו ריִעָהֶא שנו דנָד אבי :םָכְדְל
 םָכֹוק"תֶא וִּתִא-רַׁשַא םעֶהְו דֹוָד אָשיִו+ ְּּבְׁשִנ םֶהיִתְנְבּו םֶהיִנְבּ
 םעֹניִחַא ובָשנ דָוְדישנ ית :תוּכְב ַחֹּכ םֵהָּבְ"ְניִא רשָא דע ּוְָּביַו
 ּוָרְמֲאיִּכ דאמ רול רצתוֿ למפה לָבַנ תשא לֹניִבַאו תילערזיַה

 קְַּתיו ויָתְֹבלעֶ נבלע שיא םעָהלּב שפג הָרֶמיכ ולְְָל ָעָה
 ךָלְמיחאהּכ ןהכה רָתָיְבָאלֶא ד רָמאָיַוז ם :יָהלֲא הָנהיּב דו
 לַאָשיַול ידְוָּדדלֶא דופָאָקְתֶא רָתְיְבֲא שנו דֹופֲאָה יל אָּנהַשיִגַה
 ףלר ול רָמאיו נְְׂשַאַה הָּנַה"דיְדְּגַה יֵרֲחֲא לר רמאל הָוהיַּב דָנּ
 רֶׁשֲא שיא תּוָאַמששו אּוָה דוד ךלופ : :ליִצַּת לֵּצַהְו גישת גֵׁשַהיּכ
 אּוָה דוָּד ףְּיַוי :לודָמֲ .םיִרְתּגַה רוָשְבַה לחנ-רע ואבו ותא
 לחניתֶא רֹבעַמ ּורְגַּפ רֶׁשֲא שיא םִיִתאָמ ּודָמַעיַנ שיא תֹואַמ-עַּבְרַאְ
 ולונְתי רְוֶד"ַלֲא ותא ּוחְקיו הָכְׂשִּב יִרצְמשיִא ּואְצִמִיַוי :רֹוׂשְּבַה
 5 9 ויֵפְלֲאַּב ₪ ויִמבְברּב | 9 *1 8 עדי | ל >6 | 10 * וח5 6 601019
 הָתַא || ? ins 6 לעלְּב רַבְדּו םָש םֶכְתֶא יִּתְרַקָּפַה רֶׁשֲא םֹוקָּפַה-לֶא םָּתְכַלַהַו
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 יםיִקָמצ יִנְׁשי הָלֵבְּד חלָפ ולדּונְתיני< :םִיָמ ּוהָתְׁשִיַו לכאיו םֶחָל
 הָשלָש םִיַמ הָתְׁש-אְֹ םָחַ לַכֲאדאָל 5 וילֲא וחּור בָשָּתַו לָכאיו
 הָזִמ יִאְו הָּתַאיִמְל ֹלְֵד ול רֶמאַּנפ ם :תוליל הֵׁשלׁשּ םיִמָי
 יִּ ינדַא יִנָבְדַעיו יקלמע שיִאל דָבַע יכֹנֲא יִרָצַמ רענ רַמאַו הָּתֶא
 הָדּוהיִל רֶׁשֲא-לעֶ יִתְרַּכַה בֶנָנ ונמְׁשְפ ּנְחֹנַאיצ : השש םויַה יִתיִלֲח
 יִנָדְרֹותֲה דֹוָ לולא רָמאויפ :ׁשֲאָב ּונְפַרש גלקצ-תֶאְ גלכ-בגנה לַעְ
 דםִאְו יֵנֲתיִמְּתדסֲא םיהלאב מ הָעְבַשַה רָמאיו הזה דּוָדגַהְלֶא
 םיִׁשֵמְנ הָּכַהְו והדר 6 :יֹהָּנַה דּרְּנַה לא ּףדרואו ינדָאדדַּב יָנְרְנְסַת
 רֶׁשֲא לונה ללְׁשַה לבב םיִנגָח םיִתְׂשְו םיִלְכָא ץֶרֲאָה"לְכ יפיע
 -דַעְו ףֵׁשָּנַהמ דֶוָּב םֹּכיַוי :הָדּוהְי ץֶרֶאַמּו .םיִתְׁשלְפ ץֶרֲאַמ ּוָחְקִל
 -שיִא תֹוָאַמ עַּבְרַאא יִּכ שיא םֶהָמ טֶלָמְנאְלְ םֵתּרֲחֲמְל בֶרַעָה
 חקל רֶׁשֲא-לכ תֶא דֹוָּד לצו :וסניו םיִלַמְגַה-לע ּובְכְר"רַׁשַא רע
 -דַעְו ןֹמָקַהְוִמ םֶהׂל"רַּעֶג אָלְופ :רה ליִצָה ויִשָנ יִּתְש-תֶאְו קלמע
 לָּכַה םֵהְל ּוחְקְל רשא"לּב דעו לשמו תֹונָבּו םיִנְּב-דַעְ לוָּנַה

 הָנְקִמַה נפל וגַהְנ" רֵמְּבַהְו ןאָפַה לָּכְ"תֶא ידוָּד חָקַוי> ודְוָד ביִשָה
 םיִשָנַאה םִיָּתאָמְדלֶא דֹוָד אביוז :דְוָּב ללש הז ּורָמאיַו "אוהה
 תארקל ּראַציַ רושְּבַה לֵחנְּב יםְביׁשיַו דֹוָד ירח ותֶכָלַמ ּוְרְגּפדרַׁשַא
 םָהְל ילאָשיו םַעָהי-תֶא דוד שגוי וּתֶאדרַשַא םַעָה תארָקלְו דוד

 כָלַק רֶׁשא יִׁשְנַאָהמ לֵעלְּו עָרשיִאילְּכ ןשי ם :םלשְל
 לֵלְׁשַהַמ םֶהָל ןּתַנאָל מע ֵּכְֲהיאְל רֶׁשֲא ןענ ּורְמאּוו דו"םע
 ס ּוכְלְְו ונהנו וָנּב"תֶאְו וּתְׁשֲא-תֶא שיא יִּכ ּונְלַצַה רֶׁשֲא
 רַמְׁשיַו ֹונָכ הָוהְי ןתְנירֶׁשַא יתא יִחֶא ןְכי ושעת"אל דִוָּב רֶמאופ
 רַב םָכָלי עמׁשי רמו ּונַדיְּב ונילע אָבַה דְּרְנַהדתֶא תי נא
 וּדְחִי םיִלָּבַהלַע בֵׁשיַה קלחכו הַמֲחְמַב דרו | קל יִּכ "הזה
 לֵאְרְׂשיל םּפְׁשִמְלּו קָחל ה ָהָמֶשִיַו הלעמו אּוהַה םויַהָמ יהי5 :וקלחי
 ללָשהמ חלשיו גסה לֶא דוד אָבּיַַ:5  ם :הֶּזַה םויַה דַע
 ס :הָוהְי יביא לַלָשִמ הָכְרַּ םֶכָ הֵּנַה רֶמאַל ּוהֲערָל הָדּוהְי יִנְקְִל
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 בֶנָניתֹוְמרְּב רשאלו ילָאתיַבְּב רֶׁשֲאַלז
 רערעּב רֶׁשֲאַלְו> = זרּתְיְּב רֶׁשֲאַלְו
 :עֹמְּתְׁשֲאְב רׁשֲאלְו | תומְפָשְּב רֶׁשֲאַלְו

 ילַאמחרה יִרָעּב רׁשַאלו יִלָכְרַּב רֶׁשֲאָלְופ

 הָמְרָחְב רשאי = = :'גיקה יכֲעְּב רשאלו
 . :יָּרְתעַּב רשאלו ןָשָעְדירובְּב רֶשֲאַלְ

 אּוה נפ םֵׁשירְלַהְתַהרַׁשִא תֹוָמְקְמַהדלֶכָלּו ןיִרְבְחְּב רֶׁשֲאלְו
 ס :ויִשָנַאו

 יִנָּפִמ לֵאָרְׂשִי יִשְנִא ּוסָניַו לֶאְרְשיְּב םיִמָחְלַנ םיִּתְשְלְפּוי 1
 לּואָש"תֶא .םיִתְשַלָּפ וקבל :עְבלגַה רהב םיִלָלֲח לפיו םיִּתְׁשְלַפ
 עּושדיִּבְלמתֶאְו בֶדָניִבַאדתֶאְו ןָתָנוְהְיתֶא םיִתְׁשִלְפ וכו ויָנָּבתֶאְו
 יםיִׁשְנַא םיִרומַה ּוהָאְצִמִיַו לּואָש"לֶא הָמָחְלּמַה דָּבְכִתַו :לּואָש ינּב
 -ףלש ויִלָב אָשנֶל לאש רַמאיוּ :יםיִרֹומַהְמ דָאְמ לָחָּיַו" תֶשָקּב

 יֵבילְלעֶתהְר ינו הָלֲאָה םילרעָה ּואובלַּפ ָּב ינו ברח
 לָפִיַו בָרָתַהתֶא לּואָש חַקִיַו דֶאְמ אָרְי יכ ויֶלכ אָשנ הָבָא אָלְו
 תַמיַו וָּבְרַחְלַע אּוָהדםּג לפיו לּואָש תַמְיִּכ וילכאשנ אָריופ ָהיִלְע
 םִויַּב יׁשְנַא-לָּכ םני ויל אשנו ֹוינְּב תשְלָשּ לאש תמו :ֹומע
 \רשאו קָמַעָה ירָבָעִּבררֶשַא לֶאְרְשיישנַא ּואְרינל :וָּדַחִי אּוהַה
 ובְועיַו וינָבּו לּוַאש ּותָמ"יֵכְו לארי יֵׁשְנֲא ּוסָנדיִּ ןוריה יִרָבַעְּב
 תַּחַמִמ להְיו* ס :ןֵהְּב ושי םיִמְׁשלְפ ואביו ּוסְניַו 'םיִרֲעֲה-תֶא
 תֶשְלָש-תֶאְו לּואָשתֶא ּוֵאְצִמִיו םיִלָלֲחַה-תֶא טשפל םיּתְׁשִלְפ אבו
 וילָכיתֶא טְׁשְפיו ושאר-תֶא ֹותְרְכיו :עּבלגַה רֶהְּב םיִלָפְנ ויִנָב
 :םַעָהתֶאְו םָהיֵּבצִע תב רֵׂשֵבְל ביֵבְס םיִמְׁשְלּפ" ץראב יהלי
 תיָּב תַמֹוחְּב לעקת ותְיוָגְתֶאְו יִתורְּתְׁשִע תיֵּ ויִלָּכדתֶא ומיָׂשווס
 םיּתְׁשִלָפ וְשֲע-רְׁשַא תֶא רֶעלָג שב יִבָשי וילֶא ועְמָשיויי :ףש
 תיְוז"תֶא ּוחקיו הֶליִלַה לָכ כל לוח .שיִאדלָּ ומוקיו:> :לּואָשְל
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 416 . ב לאומש 1,18—31,13

 ּופְרָשּיו* הָׁשֹבָי אָבִיו ןש תב תַמֹוחְמ ויָנְּב תיִנָנ תֶאְו לא
 הָטָבָיְּב לָׁשֵאָה"תַחָת ירְּבקִיִנ םָהיֵתָמְצע-תֶא וחְקיניי :'םָש םָהא
 ס  :םיִמְי תַעָבָש ּומציו

 בָשיו קְכְמעֶה"תֶא תּוִּכַהַמ בש דִוָדְו לּואָׁש תֹוִמ יֵרֲחַא יהי 1

 -ְןְמ אָּב ׁשיִא הָּגַהְו יׁשיִלְׁשַה םיִיַּבויָהְינ :םִָנְׁש םיִמָי גלְְצְּב דָוָּד
 ואְבְּב יִהְיְו ושאר-לע הָמְרֲאְו םיִעְרְק ויָדְנְבּו לאש םַעָמ הָנִחַמַה
 אוָבְּת הּוִמ יא דִוָּב ול רֶמאנ ּוחָּתְׁשִיַו הָצְרַא לפי דלא

 הָיָה"הָמ דָָד וילא רמאגי :יתסלמנ לֶאְרְְי הגמ ריִלא רָמאּו
 הָבְרַמִנְו הָטחְלִמַהְִמ םֶעָה םֶנ"רֶׁשֲא רָמאיַו יִל אָנְדָּגַה רֶבְַּ
 דָֹד רָמאָיַוי :ּותָמ ּונְּב ןָתְנּוהיִו לּוָאְשםנְו ּותָמָיו םֶעָהוִמ ל
 רמי :ּונְּב ןָתנֹוהיִו לאש תַמיִּכָתְעַרְי יא ול דיִנמַה רַעַנַה-לָא
 ןַעָשנ לּואָש הֵּנַהְו עּבְלִּגַה רֶהְּב יִתיֵרְקִנ אָרְקִנ ול דיִּגַמַה ו רעַּנַה
 ויִרְחֶא ןֶפַיול :ּוהָקַּבְדִה םיִׁשְרַפַה ילעבּו בֵכָרָה הֵּנִהְו ותיִנֲח"לֲ

 יִלֲא רַמאיָו הָתָאיִמ יל רֶמאיו* :יֵנגַה רַמאָו ילֲא אָרָקיו יאָ
 46 ינָדְחַא יכ יִנָתְתַמ ילָע אָנְידָמַע ילֶא רָמאָיַי :יֵכָנֲא יקל

 -לע רש עא ושארדלע רֶׁשֲא רנה חו לג יִרָחֶא הֶיְָ
 םגְו םעֶרְקיו ונָבִּב רֶנָר קזחיויי :הָנִה יָנֹרֲא-לֶא םָאיִבֲאָו ֹועְרָז
 לּואׁש-לע בֶרעֶה-רַע ומציו ןּכְביו ּודָפְסיַוי :ֹוּתֲא רשא םיִשָנַאָהלָּ
 :בֶרָחְּב ּולָפִ יּכ לֶאְרְשְי תיִּבדלַעְו הוה םע"לעו וב ןַתנוהי"לעו

 -ןֶּב רַמאיו הָּתִא הָזִמ יא ול דיִגַמַה רַעָנַהְלֶא דֹוָּד מאיו פ

 ַתְלָשָל תאַרְי אָל ךיא דד וילא רָמאיו + :יֵכְנָא יֵקְלָמְע רג שיא
 רֶמאָּיַו םיִרְענַהִמ דַחַאְל דוָד אָרְקיניפ :הָוהְי חיִשְמְדתֶא תֶחׁשְל ףִדָי
 יִכ ףשארדלע ָּךיִמָד דוד ויָלֵא רָמאָיני< :תֶמּיַו ּוהִָּיַו וְּב"עַנְפ שג
 פ | ּהָנהְי חיִשְמתֶא יִּתָתֹמ יִכְנָא רמאל ףְב הָנֲע ףיפ

 :וִנְּב ןֶתְנוהְילעְו לּואָש-לע תאֹנַה הָניִקַהדתֶא דוד ןָנקיויל
 :רֶׁשְיַה רֶפְסְילַע הָבּותְכ הָּגַה 'תָשָק יהָדּוהְי"יגְּב רָמלְלי ירָמאיויפ
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 :םיִרּבִנ ילּפַנ ְךיִא לֵלִח 'ִיַתומָּבִלע לֵאָרְׂשִי "יֵבָצַה ופ
 ןולְקְשא תַצּוחְּב .ּורְשְבְּתִלא תַנְב ּודיָנַּתלַאי

 :םיִלְרעָה תֹנְּב הָנְזְלַעָתְְִפ םיִּתְׁשִלְּפ תֹונְּב הָנְחַמְׂשִּתְָ
 יתֹוָמּורְת יִרָשּו םָכיִלֲע רֶמָמ"לַאְו לטדלא יִעְַלּגַב יָה

 :ןְמָׁשּב יֵחיׁשָמ יִלְּב .לּואָש ןְגְמ םיִּבִנ ןְגְמ ילַעְגַנ םֵׁש יִּ
 רח גֹוׂשָנ אל .ןַתְנוהְו תֶשק םיִרִֹּג בֶלַחַמ .םיִלָלֲח םָּדְמ>י
 :םקיִר בִּׁשָת אָל לּואָש בֶרָחְו

 ּוָרְּפִנ אָל םָתֹומְבּו םֶהיִּיַחְּב םֶמיִעְּגַהְו םיֵבָהָאְּגַה ןֶתְנֹוהיִו לו
 ּורָבָּנ תֹויָרֲאַמ a םיִרְשְגַמ

 :ובשגבל לע בֶהְז ידע הלה

 הָמְֲלמַה תב םיבג יל ךיא
 :ילֶלָח ְךיַתֹומָּב"לעי ןְתנֹוֲהְ
 רֶאְמ יִל ָתְמַעְנ ןְתְֹוֲהְי יחֶא :יְלָע ילררצא

 ₪ דנו :םיִשָנ תַבַהָאְמ יל ּךְתָבֲהֶא הָהֵאָלְפִ

 ס  :הָמָחְלַמ יִלְּכ ּודְבאיַו םיִרוּבְנ ּולְפָנ ְךיַא
Lz 

 ר

 יִרָע תַחאְּ הָלֲעֲאַה אנ ווב דִוָּד לֵאָׁשיַו ןכייִרֲח היי ל
eecee jee 

 שיבה תיִלֲעְרזיה זק העניִחַא ויש יִתְש םַגְ דה םֶש Pe :הָנְרְבְ

 ותיִבּו שיא לדוד הֶלָעָה" ומעְרֶשַא יישא :יִלָמְרּפה לבג תַשֶא

 דִוָדדתֶא םָׁשיותְׁשְמי הָרּוהְי יׁשְנַ ּואביו+ :ןֹורְבָח יִרָעְּב ּוָבְׁשיו
 הָדּוהְי תִיַּב"לַע ָלַמְל
 ס :לואָׁשתֶא ּוְרְבְק רֶׁשֲא דָעְלִּג שיִבָי יִשְנַא רמאל דוָדְל ּודָגַיַו
 םיִבְרְּב םֶהיֵלַ רַמאּיַ רעל ׁשיֵבְי יׁשְנַא-לַא םיִכָאְלַמ * דוד תַלְׁשיו
 לּואְׁש-םע םָכיֵגְֲא-םע יהָזַה דָסְחַה םֶתיִשע רָשַא הֶזהיל םֶּתַא

19 * 65% grylwoov = ,יִבָּצַה quare prps יִבָצְעַה (AG! 180006<ק ₪ considera 
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 418 ב לאומש 2,623

 הֶׂשֲעֲא כנא סו תָמָאָו דסַח םֶכְטַע הָוהְי-ׂשעִי הָתַעְוé :ותא רּבְקִת
 הָנְקוֲחַּת ו הֶּתַעְוז :הֶּזַה רֶבְּדַה םֶתישע רשא תאֹוַה הָבּוטַה םֶכְּתַא
 -תיִב ּוָחָשִמ יתֹא םגְו לאש םכינְא תַמדיִּ לומדיגבל 3 ּויָהְו םָּכיֵדָי
 ס :םָהילע ּךֶלַמְל הָדּוהְ

 ךןָּ :תָׁשֿבישיָא-תֶא : תל לאָׁשִל רֶׁשֲא 'אָבְצ-רׂש רגב ירְנְבֲאו
 י-לֲאְויירּוׁשַאָהי-לֶאְו על הילֶא והָכלְמיופ :םינחמ 'והָרבעיו לּואש
 יםיְִּברַאַּבופ ם :הֶלָּכ לָאְרשודלעו נבלע םִיֹרְפָא-לעֶו לארי
 למ יםיִנָש יםיּתְׁשּו לֵאָרְׂשִי-לעֹוכְלמְּב לּואשְְּב 'תָשָּבישיִא הָנֶש
 דוָד הָיָה שא םיִמָיַה רֶפְסִמ יִהְיַויי :דוָד יָרֲחַא ּוָיָה הָרּוהְי תב ְךַא
 פ | :םיִשְדִח הָשַשְו םיִנָש עבָׁש הָדּוהְי תיב"לע ןח למ
 :הָנֹועְבגי םִינֲחמִמ לּואְשְּב תָשְּבישיִא דָבַעְו רֶגְּב רֶגְבַא אָציוי*
 ירי ןועְבִג תכרְבִ"לַע םָּׁשנְפִיו ּאָצַי דו יִדְבַעְו היּרְצְןְּב בָא
 רנְבַא רמו :הָּזִמ הָכְרּבַהְדלַע הָּלֲאְו הֶּזִמ הָכְרְּבַהְלַע הָלֶא ובָשיו
 :ּומְקָי בָא רמו ּוניִנַפְל וקחשיו םיִרָעגַה אָג ּומּוקְי בָפוידלֶא
 לּואָשְרָּב תַשב"שיאלּו ןמנְבל רֶׁׂשֲע םִיָנְׁש רַּפְסַמְב ּוָרְבִעַיַו ומקינ5
 דַצְב ֹוּבְרַחְו ּוהָעְר שאָרַּבי שיא קְזֲחיוו :דְוָד יֵדְבעַמ רָשָע םיִנְׁשּו
 :ןֹעְבנְּב רֶׁשֲא 'םיִרצַה תקל אּוהַה םֹוָקַמְל אָרָקִיֹו ןָרִחִי ּולּפִיַו ּוהָעַר

 יִשְנַאְו ְֵבֲא גגו אָּהַה וב רֶאְמ"דִע הֶׁשק הָמָחְלּמַה התו:
 יֵׁשיִבֲאְו בָאז הָיּרְצ ןֶנְּב הָׁשלָׁש םֶש ּויָהַוי :דֶוד יִדְבַע ינָפְל לֵאָרְׂשִ
 ףלריניפ :הָרְׂשִּב רֶׁשֲא םִיָבְצַה דַחאָּכ וילְנַרְּב לק לאהָשעְנ לָאהְׂשֲעו
 יִרֲחָאַמ לאמשההלעו ןיִמָיַה-לע תֶכָלָל הָטְנ"אָלְו רבא יֵרֲחַא לֵאהָׂשֲע
 :יכְנָא רָמאְ לָאהְֲׂע הָז הָּתַאַה רָמאיו וינֲחַא ֵנְבֲא ןְפו=י :רָנְבַא
 דָחֶא ְּךֶל זֶחֶאְו ךְלאמש-לע וא ְךְנימיהלַע ףְל הַטְנ רֵֿנְבַא ול רמאיוז
 :וירֲחֲאַמ .רּוסל לֶאהַשְִע הָבֲאדאָלְו ותָצְלַחתֶא ףלדחקו םיִרָעָנַהְמ
 הָּכַּכַא הָמְל יָרחְאַמ דל רּוָס לַאהְׂשעלָא רמאל רגְבַא רוע סו
 רָנְבַא ּוהָּכַיַו רוסל ןָאָמְינ=פ יח בָאוידלָא יִנָפ אָשֶא ,ךיִאְו הָצְרַא
 תַמָּיַ םֵׁש-לפי ויָרֲחֲאַמ תיִנֲחַה אָצַּתו שָמחַהלֶא יתיִנְחֶה יִלֲחֲאְּבי

 6 1 תַמַּת (הבוטה); cf 0 0 guod | 8 *1 0 רֵניִבֲא, 6 טטוףט6 רָּנְבַא |
ubique by3-Wאי vel bpaW, cf ad I 14,49 et 0אבצַה | ° 1  b1? 
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 ירּושְגַה, 16 6 יִרָשַאָה | ro*crrp | * cf 85 | © ca 20155 nl || r2 ;ג5
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 תמו לֶאהָשֶע םֶש לפֶנדרֶשִא םוקְמַהְלֶא אָּבַהלְּכ יהיו .וָּתְחַּת
 הָּמַהְו הֶאַּב שמשהו רֵנָבַא יֵרֲחֲא יִׁשיִבַאַו באי ּופְּדְרו4 :ּדמעיו

 ְָבקְתִיו=5 :ןֹועְבַּג רֵּבְדַמ ידָרָד | חיִ'יִָפלַע שא יהַּמַא תַעְבּנדַעּואְּב

 הָעְבּג-שאר לע ּורָמַעַיִנ תַחֶא הָּדְגאַל ּויְהַו רָנְבִא ירח ןמנְנְביינְב
 אֹוָלָה בֶרֶת לַכאָת חַצֶנָלַה רָמאיִו בֶּמוילָא רֶנְבַא אָרְקִיִנא :תָחֶא
 בּוׁשָל םֶעָל רמאת-אל יִתְמְדַעְו הָנורַחְאְּב הָנְהְת הָרְמִיּכ הָּתְעְַ
 זָא יּכ ְּתְרַּבּד אָלּול יִכ םיִהְלֶאָה יח בָא רמו :םֶהיֵחא ירחאמ
 רֶפּושּב בָא עקתיני* :ויִחֶא יִרְחֶאמ שיא םֶעָה הָלענ רָקֹּבַהַמ
 :םַחָּלִהְל דו ּופְסִידאלְו לֵאָרְׂשִי ירחֶא דֹוע ּופְּדְרִידאָלְו םָעָה"לָּכ ּודֲמַעיו
 :77 - -|- .ןדְריההתַא ּוָרְבַעְיַנ אּוָהַה הלילה לכ הָבָרעֶּב בלה וישנו רָנְבַאְופ

 ץקיו רַגְבֲא יִרְחֶאמ בֵׁש בָאויִו :םינחמ ּואָבִיו ןווְתַּהלָ כליו
 יֵדְבֲעְוּנ :לַאהְׂשעו שיא רֶׂשֲע"הַעְׁשּת דָוָד יֵדְבעַמ דָקְִיַו םַעָהילָּב-תֶא

 :'ותמ שיא םיששְו תוָאמׁשלׁש רָגְבַא ַׁשְנאְבּו ןמְננּבמ ופה רה
 -לכ ּוכלינ םָחַל תיֿב רשא ויֵבֲא רֶבָקּב והָרְּבקִיִו לֵאהׂשֲעתֶא ּואָׂשיַופ
 יהָּכְרַא ּהָמָחלַמַה יָהְתַוי 8 :ןורְבָחְּ םֶהָל ראו ויִשְנַאְו בָאּוי הָליִלַה
 םיכלה לא תיבּו קֹזָחְו ךלה דודו דוּ תי ןיִבּו לאש תיֵּב ןיִּב
 ס :םילדו

 :תיִלאָעְרְזִיִה םעניִחַאל ןֹונְמַא ֹורּוכְב יָהְיִנ ןורְבָחְּב םיִנָּב דול ּוְדְליַו
 םֹולְׁשְבַא יֵׁשלְׁשַה ילמֶרּפה לָבָנ תַשֶא "לָּגיִבַאל באל הנְׁשִמו
 יִשיִמְחַהְו תיִנַחְוב הּיַנְרַ יעיִבְרהְו :רּושָג ךלמ יִמְלַתדתְב הָכֲעַמְדןָּ
 דל הלא דוד תָשֶא הָלְגעְל םַעְרְתִי יששַהְו :לֲמיִבֲא-ןְב היִטַפָש

 : בח דוד
 ךגְבַאְו דָוָּד תִיּב ןיִבּו לּואָש תב ןיב הָמָחְלִמַה תֹויָהְּב יהי =
 הָיַא-תב הָּפִצִר ּהָמשּו ׁשֶנָלַּפ לּואָשְלּוז :לּואָש תיִבָּב קַּחְתִמ הָיָה
 דאָמ רָנְבָאְל ר חיל :יִבָא שנְליפ"לֶא הָתאַּב עמ רָנְבאְדְלֶא מאו
 םוַה יהָדּוהיִל רֶׁשֲאֹי יֵכֹנֲא בֶלְּב שאלה מאיו יתָשפ"שיִא יֵרְבְּד-לע

24 * incert || 5-ל 65% Fou 606v 9 valis ities = ;רה יג prps ינפ-לע 
| ?)uevשט קזס טAu)דָמְּב ךרדה | 25 326616 1 הַּמַא (תַעְבֲע? | 26 65* םֶכיִחַא ' 

)c 367 | 32 9527 60 הוהי | 28 >6* | 31 * 6 יׁשְנַאַמ? 61 םעמ |? + 1  
 תיִבָּב | Cp3,1° 6 eri roll (הֵּבְרַה כ; 14 | ל ₪ 0 ₪ דודו | 0

AT K prb ודליו | 3 * 10 3,ז לאיִנְּד 6 Aciouia (= הידד 1 8 (cf3 
hic et Ch --בלכ) || * ₪ לָב-- 0 ליג | 5? (Chir) | 7 ins bp3-Wאי cf nonn 
MSS 69 || 8 * 1 ubique ,לעַב"שיא cf ad 28 || > >Gom= MSS (prb add). 
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 420 ב לאומש 25—3,9

 אָלְו ּוהֲעַרַמ-לֶאְו ֹויָחֶא-לָא ְּךיֿבָא לואְׁש ו תיִּבםִע רָחָח"הָׂשֲעֲא
 םיִהְלֶא הֶׂשעַי- הפ :םוחַה יהַׁשֲאָה ןוע י לע רקְפְּתַו דִוָּד יב ףֶתיִצְמַה
 ;ול-הַשֶעֶא ןֶכִדיּכ דִוָדְל הָוהְי עָבְשנ רֶׁשֲאַּכ יִּכ ול ףיִסי הָלְו רנְבַאְל

 לֶאְרְוילע דוָד אּּכ"תֶא םיִקְלּו לאש תיּבמ הָבְלְמַמַה ריִבֲעָהְלי
 רֶגְבַא-תֶא ביִשְהְל דוע לֶכְי"אָלְויי :עַבָׁש רַאְּבידעֶו ןֶּרִמ הָדּוהְי"לעְו
 וְָחַּת ךֶנְדלֶא ו םיִכֲאְלַמ רַנְבַא תַלְׁשויי פ ותא ֹוָתֶאְרימ רֵבָּ
 בֶסָהְל ְךֶמַע יִדָי ּהֵּנַהְו יִּתַא ְךְתיִרְב הָתְרְּכ רמאל ץֶרָאְיִמְל רֹמאַל
 ְךָא תיִרְּב ָךְּתִא תַרְכָא ינַא בוט רֶמאַ :לֶאְרָשְידלָּכ-תֶא ףילא
 ינָפְלָאויִּ יִָּפְתֶא הֶאְרְתִאְל מאל ְּךּתַאַמ לאש י ֹיִכֹנֲא דָחֶא רָב
 תְׁשיוו4 פ | יִנָּפדתֶא תואְרל ַאְבַּב לּואָש-תַּב לָכיִמ תא יה
 -תֶא יִּתְׁשֲא-תֶא הָנְּת רָמאל לּוָאָשְהְְּב תָשְּבשיִא"לֶא םיִכ אמ - ו
 תַשּב שיֶא החלש :םיּתָשַלְּפ תֹולְרְע הָאָמְּב יל יִתָשַרַא שא לביִמ

 הָשיא הָתִא לוי :שְוְלְְּב לאיִטְלַּפ םַעְמ ישיִא םעמ ָהֵחָ
 :בשיו בוש דל ךַנְבַא ויָלֲא רָמאיַו םיִרחְּבְדדַע ָהיֶרֲחֶא הָכָבּו ולה

 םׁשלש-םנ למת רמאל לֵאָרְׂשִי ינְקַזםע הָיָה רַנְבאְרבְּויל
 רַמָא היהְי יִּכ ושַע הָּתַעְוי :םֶבילע ּךָלָמְל דָוָּד-תֶא םיִשקַבְמ םֶתייַָה

 םיִתְַָּפ ךימ לאְרְִי יִמַעְדתֶא עישוה יב יב רמאל לול
 רָגְבַאדסנ ליו ןיִמְיְנִב יגזְמְּב רגְבָאדסג רָּבדיוופ :םָהיִבְְדלְכ דימו
 יניִעְבּו לֵאָרְׂשִי יגיִעְּב בֹוט"רָׁשֲא-לְּכ תֶא ןרְבֲחְּב דוד נְזְֶּב רַּברְל
 םיִרְׂשֲע וּתַאְו "ןורְבָח דִוָּדְדלֶא רַנְבַא אביו ם :ןָמָיְנּב תיּב"לָּכ
 רָמאו=ז :הָּתְׁשִמ וּתֲארְׁשַא יםיִׁשְנַאַלְו רָנְבאל דוָּד שַעִיַו םיִשָנַא
 -לָּבתַא מַה ינדַא"לֶא הָצְּבְקֲאְו .הָכלַאְו המק דוְּדלֶא רַנְבַא
 ַלָשְיו ָשְפִנ הנַאְת"רַׁשַא לֶכַּב ָּתְכַלֲמּו תיִרָּב ךִּתַא ּוָתְרְכִיְו לֶאְרשי

= Jz 

 דּודְּנַהַמ אָּב בָאֹויְו דֵנְד יִּדְבַע ּהָּגַהְו> :םולָשְּ ְךֶליַו רָנְבַא-תֶא דֶוָּד
 לי וחלש יִּכ ןורְבְחְּב דִוָּדדםִע ּונְניֵא רֵנְבַאְו ּואיִבַה םָמָע בָר לש
 רמאל באל ודָניו ּואָּב וּתֶאדרָשַא אָבִצַהְד לכ בָא :םִולְׁשְב
 בָאֹוי אָבְיַנ :םִלָשְב לו ּוהָחְלַשִיַו .ףלמהה לא רָנְֶַּב רנְבַאאָּב

 וָתְחְלש הָז-הַמְל ךילא גְבֲא אָביהּגַה הָתישָע הָמ מאיו ךלמהְא
 -תֶא תַעְדְלְו אָּב ךֶתִּתַפְל יִּכ רֵנְּב רנְבַאתֶא ָּתְעַדָיי 5 ֹולָהי ךלינ

et dl vb 3 sqq )0הָשֶא | 9 691. םּויַה | 12 6 6" 1 הָנֹבֲח  prb8 5 6  
 ויָּתְחַּת) | :3 = 1 6 6 ָתאיִבַה | 15 *1 6 6 ּהָשיִא | ל W QAיל, 1 25,44 יֵטְלַּפ
 שילוב | 18 1 6 ca 35MSS Vers עישוא | 20 * 8MSS 'חַּב | "1 'נאָלְו || 22 1 6
 Seb ּואָּב vel potius (61 מ (seq םאָּב | 24/25 6 אלַה :םְָשְּב )3+ אלה ות 25).



2 SAMUEL II 421 

 בָאװ אֵצו= :השע הָּתַא רָשאדלְּכ תֶא תַעַָלְו ידַאובמ"תֶאְו ףאצומ
 הָרְסַה רָּבַמ ותא ּובְׁשִיו רנְכַא יִרֲחַא םיִכֲאָלַמ חלשיו דוד םעמ
 רעׁשַה 'ךוְּפלֶא בָאֹוי הפי ןורָבָח רֵנְבַא בו :עֶדָי אל דִוָ
 :ויִחֶא לאהַשִע םַדְּב תֶמַֹו שָמחַה 'םָׁש ּוהָּכִיַו יִלָשַּב וָּתִא רבדל
 הָוהְי םעָמ יִּתְכַלְמַּו יִכְנָא יקָנ רָמאיִנ ןכ יֵרֲחאִמ לוד עמְׁשיניפ
 תיּבלְּכ ילָאְו בָאוי שאָר-לע ּולֲחָי>פ :רָנּב רנְבֲא יֵמְּדִמ םלועדדע

 בֶרָחּב לֶּתנְו 'ְּלִּפּב קיִנֲחֹמּו עֶוצְמּו בֶז בָאֹו תיּבִמ תַרכִלַאְו ויבָא
 תיִמַה רֶׁשֲא לע רֶגְבַאְל ּוגָרָה ויִחָפ ישיבאו בָאֹויוי :םָחָלירְסֲחו
 בָאּוײלָא דוָד רְמאיִניי ם :הָמָחְלַמּב ןֹועְבנְּב םָהיֵחַא לָאהְׂשע-תֶא
 יִגְפל ָּדְפַסְ םיקש ּוָרְנַחְו םֶכיֵדְנב ּוָעְרק ּוּתֲארֶׁשַא םֶעָה"לְּכ"לָא
 ןירְבָחְּב רֶגְבַאתֶא ּורְּבִקִו :הָמְּמַה יִרְחֶא ךלה דוד ְָלָמַהו רָנְבַא
 פ | םָעָה"ּכ ּכְבִיַו רֿבְבַא רֶבקְלֶא ָךְביַנ ולוקתֶא ךֶלִמַה אָשָיַ
 רמאיו רֶנְבַאלָא ְּךָלָמַה ןנקיו

 :רגְבַא תּוָמָי לָבָג תֹומְּכַה
 ושָגַה םִָּתְׁשִחְנל"אל :ףיִלְגְרְו תורָסַאְדאל יָדוֹ

 | תְלַפָנ הָכְעיִגְב יגל לּופנַּ
 ךְזתֶא תיִרְבַהְל םֶלָהלָכ אָביַפ :ויָלְע תָּכְבִל םָעָה"לְכ ּופסיו
 ףיסי הָכְו םיִתלֲא יֵל"הֶׂשֲעַי הָּכ רמאל דָּד עַבְׁשינ םווה דוָעְּב םָחָל
 םֶעָה"לכְו :הָמּואְמ"לְכ א םָחָכ"םעְטָא ׁשֶמְׁשַהאֹוב נפלא יָּ
 םֶעָהלכ יִגיֵעְב ּךָלֶמַה הֶׂשָע רֶׁשֲא לֹכְּכ םָהיִניֵעְּב בַטַײו ּוריִכַה
 הָתְיָה אֵל יִּכ אּוָהַה םִיּב לָאָרְׂשִילָכְו םָעָהלָכ על :'בֹומ
 וָדְבְעלֶא ּךָלַמַה רֶמאנו> ם  רָנְַּב רגְבַא-תֶא תיִמָהְל ךְּפַהְמ
 םמַה יֵכנֲאְופ :לֵאָרְׂשְּב הָּגַה םִּמַה לָפָנ לודָנו רֶׂשיְכ ּועְדִת אלה
 םֶלְׁשְי יג םיִׁשָק הָיּורְצ יגְּב הָלֲאָה םיִשְנַאָהְו יִדָלָמ חּושְמּ ףר
 ס  ּותָעְרּכ הָעְרַה הָשַעָל הָוהְי

 -לֶכְו ויְָנ ּופְרִיִ ןורְבְחְּב ֵנְבֲא תַמ יִּכ לּואָשְָּב יעֶמְׁשוי 4
 םש לּואְׁשְְב וָנָה םיִדּודְגיֵרְש םיִשְנַא ינָשּ* ּלָהְבִנ לֵאָרְׂשִי

insc 13MSS1 6 ח\ץ(שצ ָךֶרלא || ל c25 "16 = ךִאובִמ, 0 ךָאָבֹמ | 27  

 (cf 2,23 al) -לֶא | 20 5 1 6 Seb 66 5 לעו | ל 6 (אססדשצ) טאטדגמ(2) ||

dl,ךֶדָי | * +  MSS false30 6 ּובְרֶא, 14 | 32 32155 לע | 34 * 8 6 ףטנלטפה  
 cf33b || 35 112155 + 3ל תורְכַהְל | 36 *16 684 לפ || * >6%0, 1 41 | 38 64

NWI); 65 kai dri ohuepov dvryrevigָךלֵּמִמ  sed cf7,9 | 30 = dub; prpsלדג,  

cf 689 |לעֶּב-שיִא  ins4, ד  Cpח6חדשא6צ |  tod Bao.א001010ן6ש06 076  kai 

2 ins לעַּב-שיִאל cf 1. 



 422 ב לאומש 5,3—4,3

 יִּכ ןַמְיְנְב יִנְּבִמ יִתֹרֵאְּבַה ןומר ינָּב בָכַר יִנָשַה םֵׁשְו הָנַעַּב דָחֶאָה
 םַשּויָהְיַו הָמָיָּתִ םיִתְָאְּבַה ּוחְרְבַיו :ןְמְנְּב-לע בֵׁשְחַת תיֵאְב"ג
 ב םִילְגְר הָכְנ ןֵּב אש נהלי פ והָּנַה םוּיַה דע םיִרָנ
 ּוהֲאְׂשּתַו לאַעְרזיִמ ןְתָנוִהיִו לּואָש תעֶמְׁש אָבְּב הָיָה םיִנָש שמח
 :תְׁשֿביִפְמ וָמָשּו חָסֶפיַו לפיו סּונל הֶזַפְחְּב יהיו סנֶתַו וּתְנַמָא

 תיּבלֶא םויַה סח ואביו הָנעבּו בֶכָר ְֹתְרָאְּבַה ןֹומְר"וִנְּב פל
 ּוָת-רע ואב הָּנַהְוé :םִיָרָהָצה בָּכְשִמ תֶא בכש אּוהְו תֶשְּב שיא
 :ּוטלִמנ ויָחֶא הָנעבּו בכְרְו ישָמְתַהְלֶא ּוהְכִיַו םיִטח יִחְקְל תיבה
 ּוהָתַמִיַו ּוהְּכִיַו ובְּכְׁשִמ רֵרֲחּב ֹותָּטִמלע בכש-אּוהו תִיַּבַה ּואָביַו
 :הָליָלַהלְּכ הָבְרעֲה רב כליו יושאר-תֶאי וחקיו וׁשאר-תֶא ּוריִסיו

 למלא ּורָמאיַו ןורְבָח ְלֲא תׁשָּשיא שאֹדתֶא ואב
 ןתַינ ְךָׁשְפנ"תֶא שקּב רשא יא לּואְׁשָּב תֶׁשב-שיִא שאָרהַּנה
 דד ןעיופ :וֶעְרִמּו לָאְׁשִמ הנה םּויַה תֹומָקְנ ףֶלָמַה ינדאל הָוהְ
 -יח םֶהָל רֶמאָיַו יִתֹרֲאְּבַה ןוָמר יב ויִתֶא הָנָעּבתֶאְו ו בָכְרִתֶא
 -הָּנַה רמאל יל יִנַמַה כי :הָרָצלָּכִמ יִשְפְנתֶא הָרְפ"רִׁשַא הָוהְ
 גְקצִּב ּוהָגְרְהֶאָו וב הָזַחֶאְו ייִניִעְּב ֵׂשֵבְמַכ הָיָהְאּוהְו לּואָש תמ
 -שיִא-תֶא ּונְרה םיִעָשְר םישְנַאדיִּכ ףאיז :הָרׂשְּב וְל-יִּתַתְל 'רָשַא
 יתְרַעְבּו םָכְדיַמ ֹומְּד"תֶא שכב אולה הָּתַעְו ובָכְׁשִמ-לע ֹותיֵבְּב קיִּרצ
 -תֶא ּוצצקיו םּוגךהינ םיִרְענַהזתֶא דֹוָּד וציני> :ץֶרָאָהְְןַמ םֶכְתֶא
 "שיא שאָר תֵאְו ןְרְבָחְּב הָכְרְּבַה-לע ולְתי םֶתיֵלְנַריתֶאְו םֶהיֵדֵי
 ס  :ןוְרֿבֲחְּב רָנְבאדרֶבְקְב ּורָּבְקינ תקל תָשב

 רֹמאָל 'ּגְרֶמאיו הָנּוְרְבֲח דִוּדדלֶא ילֲאָרְׂשִי יֵַמְבְׁש-לְּכ ואבוי 5

 לאש תויִהְּב םושלשדםנ לוָמְתָא-מא :ּנֲחְנֲא ףרָשְבו מצע ננה
 רָמאיו * לֵאָרְׂשִי-תֶא יֵבַּמַהְו איצומ הָתיִיָה* הָּתַא ּוניֵלֲע למ
 -לע ריִגָנְל הָיְהִּת הָּתַאְו לֵאָרְׂשִתֶא י יִמַע-תֶא העְרְת הָתִא ל הוהְי
 םֶהָל תֶרְכיַ הָנּוְבֲח ְלָמַה לֶא לֵאָרְׂשִ ינקזדלּכ ואבי : :לֶאְרְשי

 י-לע למל ְָדתֶא יִחָשָמִַ הָהְי פל רבב תיִרּב נד לפה
GF )-6 ad 9,4) MeugiBaal || 6 °° 1 frt8,34; 0 לעַב(ב)ירמ  lc ICh485  

 6 ןְׁשיִּתַו םָנָּתַו םיִטַח (?) תֶרְרּוּב תִיַּבַה תָרֲעׁש הָּנַהְו 9M5;( הָּנַחְו) | 7 -* >67% |
Cp5,6 6 הָוְק | 12 6 רַנְֶַּב |  ro * 6 ‘JyQ, 1 prb 4 | > ft dl vel ins 

 r= 1Ch 11,1 'ש"לֶכ וצבקיו | C> מ ¥ (855 9 ול ורמאיו) || < Cמ הָנָה |
 2 53516 0 Ch איִבָּמַהְ איומה ַתייַָה | * sic 4 (םוש) | 3 * 64-"לָּכ |

Ch+ 'vb nonn.ל  



5,4—22 SAMUEL II 423 

 :ָּךְלֶמ הָנָש םעָּבְרַא ֹוָכְלָמְּב דֵנָד הָנָש םיִשלָש-ןּב< ם :ילֲאָרְׂשִי
 למ םלׁשוריִבּו םיִׁשָרֲח הֵׁשְׁשְו םיִנְׁש עבש הֶדּוהידלַע ְּךֶלֶמ ןֹורְבֲחְּב
 יישא דמה ךִליוé :הָדּוהְיִו לֵאָרְׂשוהלְּכ לע הָנַש שלָשְו םיִׁשלְׁש
 אובְתְאל מאל דול "רָמאיַו ץֶרָאָה בש יִסְבְיַהלֶ .םֶשּורי
 :הָּנַה דִוָד אובידאל רפאל ? םיִחְסַּפַהְו םיִרְועַה יזְריִסָה-םַא יִּכ הָּנַה
 אּוהַה םָֹיּב דִוָּד רָמאיִנ* :דֶנָד ריע איה ןויצ תַדָצְמ תֶא דֹוָ רכז
 אנ םיִרְועָהתֶאְ םיִחְחְּפַה"תֶאְ ירֹנַצַּב עג יִסּובְ הָּכמ"לְכ

 : יהָתִיבְ יוטה ןמ ביִבָס ls וב ר ריע - ארק ל הלצְמַּ

 הלׁשֹניי פ  :ֹמע תֹואְבְצ יִהלֲא הנה לחְוְךַלָה רוד לוי
 ןבֲא יִׁשְרֲחְו ץע ישֶרָחְו םיֹזָרֲא יצעו ֶּדלֶא םיִכֲאְלַמ רֶציְלַמ יםריִח
 לֶאְרְשידלע ְךֶלַמָל הֹוהְי וָניֵכֲה"יֵּכ דוד עדינ + :דוָדְל תִיָבְדּונְביַו יריִק
 דוע דֹוֶד תקיויג ס :לֵאָרְשִי ֹומע רּובֲעַּב ותָכַלְממ אָשְנ יֵכְו
 דִוָדְל דוע ּודְלּויו ןורבְחמ ואב יֵרֲחֲא לשר יםיִׁשָנְו םיִׁשְנלפי

 בָבוׁשְו'יעומש םָלָׁשיִּב ול יםיִנֹליה תָמָש הָלַאְויי :תֹנְבּו םנָּ
 עֶרלָאְו עֶמְשיִלֲאָוי5 :עיִפנְו נפָגְו עּושיִלֶאְו רָחְבִיְוי :הָמלְשּ ןָתנְו
 פ  טֶלָפיִלָאְ

 -לָכ ולעיו לֵאָרְׂשִי-לַע ְךֶלָמְל דָנְּד"תֶא וחַשְמדיִּכ םיתְׁשִלַפ ועָמשיויל
 םיּתְׁשְלַפוו יהָדּוצְמַה-לָא דֶרָיַי דוָּד עמשינ דֶוָּדתֶא שקבל םִיִּתְׁשְלּפ
 הלעֶאה רמאל הָהיִּב ךֶנְּד לאש :םיִאָּפְר קָמעְּב שטני ּואּב
 תי הלע לולא הָנהְי רקאלו | * | יִדָיְּב םַנֶּתַתַה םיִּתְַלּפַלֶא
 דְוָּד םָש םּכיַו םיִצְרַפ-לעבְּב דָוָד אביי די םיִּתְשְלַּפַהדתֶא ןּתֶא

 -םש אָרְק ןפילע םִָמ ץֶרְפַּכ ונפל יָת הָוהְי ץֶָּפ רֶמאֹו
 דָוָּד םַאִׂשִיַו םֵהיֵּבֹצִע-תֶא םָשדּובְזִעיִוי :םיִצְרַּפ לַעּב אּוָהַה םֹוָקַּמַה
 :םיִאָּפְר קָמָעְּב ּושטּניו תולעל םיִתְשְלָּ דוע פיסי פ :וישָנאו

 < 416 141155 Vers | | 6 ** 1Ch 114 לֶאְרָשידִלְכְו דיִוָד | ל 0 איָה
veמסּובי יִבשי ּורָמ-- || % >0₪6 ; 41 | 1+ ףֶריִסַה Cיבשי יִסּובִיַה םָׁשְו סּובָי | <  

 ךְריִסַ 8 5 crrp; prps | (cf 6 plur) ..+ תֶא וראָנְּבִש | ל א ּואְנַש ַס יֵאְנַש;
 pזקפ הָאְנָש אל 6) | 9 *16 סג ריִעָה | * ?1 תיְּבַה"דעֶו | זז * 41 16 םֶרּוח

(Ch om Ja) | 13 = Chow} | *16 0םּוריָח | ל >65  (sic 10 14,19) et 
cfad 15 169 | 16 1 c 6%3,5 אעמש,  Chibi | * 1Ch14 'ריִּב | 14 *  et v 

Ch Nyדלָּכ | *  ins 6 Ch14,7 (3,85%5) דיע | 17 *  (BaoA(ew;ae) 1Ch 
Ch2ז 1 6 6  || (minus recte) || 1g sic 48 (interv)וטשפיו  Chםֶהיִנָּפְל || 18  

cf 8. |םֶהיֵהֹלֲא | 22  
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 ְתאָבּו יםָהיֵרֲחַא-לֶא 'בַסָה יהֶלעְת אָל רֶמאָיִנ הָוהיִּב וב לֶאָשיויי
 םיִאָכְּבַה יִשאְרְּב 'הָדָעָע לוָק"תֶא יִדְעָמְׁשְּב יהיַו*+ :םיִאְכְּב לוָמִמ םָהָל
 םיִּתְשְלְפ הגֲחַמְּב תָּכַהְל ךיִּנְפְל הָוהְי אֵצְי וא יִּכ ץֶרָחָּת זַא
 "ידע 'ִעַבְּגִמ םיִּתְשַלְּפתֶא יג הָוהְי ּוהָנצ רשאכ ןּכ לוד שעויצ
 הפ  ורמ אג

 \םקווי ףָלֲא םישלש לאָרׂשִיְּב רּוחְּבלְּכתֶא ךֶנֶּד דוע ףסיני 6
 תא םָׁשִמ תֹוָלֲעָהְל הָדּוהְי יֵלֲעַּבִמ ותא רֶׁשֲא םעָה"לָכְו דוד ו
 םיִבְרְּכַה בשי תָֹאָבְצ הָוהְי םש 'םש אָרְנרָשא םיִהלֲאָה ןורא
 תיִּבַמ האש הָׁשְרֲח הָלְנעלָא םיהלָאָה ןוראדתַא ּובְפְוי :וָלְ
 הָלְנַעָהתֶא םיִנֲהְנ בָלְיִבַא 'יֵנְּב ויְחַאו אּנַעָו הָעְבּנִּב רֶׁשֲא בָדְניִבא
 םיִהלֲאָה ןוָרֲא םַע יהָעְבּנַּב רֶׁשֲא בָדָניִבֲא תִיְּבַמ ּוהָאׂשִוי :הָׁשְרֲח
 ינְפל םיקחָשְמ לֵאָרְׂשִי תיּ"לָכְוודָנָרופ :ןורָאָה נפל ךלה ויִחְַו
 םיִעְנענְמְבּו םיִפְתְבּו םיִלְבְנִבּו תֹוָרּנַכְבּו יםיִׁשֹרְב יִצע לָכְּב הנה
 םיִהלֲאָה ןוֵרא-לֶא 'הָָע חלׁשי וָכָנ ןְרג"דע ּואָבְַ :'םיִלָצְלְֶב
 םֵׁש ּוהּכִיו הנָעְּב הָיהְי ףָארַחִי :רֶקְּבַה וִטְמׁש יכ וב זָחא
 לַע דול רחיו* :םיִהלֲאָה ןוָרֲא םַע" םַׁש תֶמָיַו ילשהדלע" םיָהלֲאָה

 רע הָּוֲע ץֶרֶפ אּוהַה םוָקָמְל אקו הָּנְעְּב ץֶרֶּפ הָוהְי ץֶרֶּפ רֶׁשֲא
 יִלֲא אֹוְכְי ךיא רֶמאֹיַו אּוהַה םּוָיּב הָוהְייתֶא ךָד אָריופ :הָּנַה םִיַ
 ריעדלע הָיהְי ןוָרַא-תֶא ּויָלֲא ריָקָהְל דוד הָבֲא"אָלְופ :הָוהְי ןֵחַא
 תָיּב הָוהְי ןורַא בָשִיַניי :יִתַגַה םִנֲא-דַבֹע תיּב דֹוָד ּוהטיו ךָּ
 -תֶאְו םֶלֶא דָבֹעדתֶא הָוהְי ְךְרָביו םיִשְדָח הָשלש יִּתְּנַה םֶדָא דבע
 םדָא דבע תיִּבדתֶא הָנהְי ְּךָרַּב רמאל דוד ךָלֶמל דיו :ֹותיָּב"לָּכ

 ןורא-תֶא לעיו דוד ְךָויםיָהלֲאָה ןֹוָרֲא רּוָבַעּב ולרֶשאדלֶּכ-תֶאְ
 יאְׂשנ ָּרֲעָצ יִכ יהיו :הָחְמְשָּב דו ריע םֶנָא דבע תיֵבַמ םיִהלֲאָה
 זע"לֶכְּב רכְרכְמ דודו :איִרְמּו רוש חְַּזִַו םיִדָעִצ השש הָוהָיְורא

)f5% 6 6 םָתאָרְקַל | *1? בס | = 5155 ַחֵאַמ  sמ+םֶהיֵרֲחַא, :מC23 *  
 GCh); 14 | 24 *1 6 ca 201155 06 WF | ל 1 6 סם 'ִּצַה | 25 *1 6 60ת

ft qa) | 2 *1 (cf Ch)ןועְבְּגִמ | ל גסא[55 רעו | 0ק 6, 116 6 ףפָאיו (דוע  
 תַלָעַּב | * dl 6 6 )ca 301155 Dש( | 3/4 = >65; 1 סזס his vb ךַלה אזו |

Ch6) םיִריִשְבּו זע ||  (sic etiam in 3) | 5 **1 6 Ch (cf4 * 6 ויָחֶאְו, 1 41  
ins 6 Vers Chןדיִּכ | ?  Chתורָצֹצֲחבּו םִיַּתְלַצְמְבּ, 6 םיִליִלֲחַבּו 'ִצְמְבּג | 6 * 1 5 6  

ft 6 66800? ony )6 deciinaverunt eam) || 7 ** <65; lc Chודָיתֶא | 1  

 ןורָאָה-לע ּודָי חלָשדרַשַא לע (66 }זס :noraױtia( | * Ch יִנָּפָל | 8 1 ? רצו |
nonn.תיִבְּב || 12 619 ך- למ  Seb301155 60 "לֶא || זז  ca10  
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 םילעמ לֵאָרְׂשִי תיִּבלָכְו דוָרְופ :דָּב דוּפָא רּוְנֶח דֹוָרְו הָוהְי ינפל
 יאָּב הוה ןירא יהְיָהְווé :רפוש לוקבו הָעּורְתְּב הָוהְי ןִרֲא-תֶא
 ךֶלֵמַה"תֶא אָרַּתַ ןולחה דָעְּבו הָפְקֶשנ לּוָש"תַּב לכיִמו דָוְּד ריע
 ןורַא-תֶא ואבו :ּהָּבְלְּב ול זָבְּתַו הָנהְי ונפל רָּכְרַכְמּו זּנפִמ* דוד
 לו דוד ֹול"הְַנ רֶׁשֲא לָהאָה ךתְּב ומוקִמְּב ותא ּונַצו הוהְי

 הָלעָה תולעהמ רוד לכיני :םיַלׁשּו הוהְי נפל תָֹלע ד
 םֶעָה"לָבָל קְלַחָיופ :תוֲאָבְצ הָוהְי םֵׁשְּב םָעָה"תֶא ְּךֶרָבנ םיִמָלָשַהְ
 רֿפְׁשֲאו תַחַא םָחָל תלח שיאל הְׁשֲא-דַעֶ ׁשיִאַמְל לֵאָרְׂשִי ןֹומֲהלֶכָל
 דל רְוָד בָׁשיו :ותיִבל שיא םַעָהלָּ ו תֶחֶא הָשיִשַאְו דָחֶא
 דַבְכֶּנ-ִהַמ רַמאּתַו דוד תאָרְקל לּואָש-תַּב לָביִמ אָּצַּתַו וָתיִּבתֶא

 תּנהְּכ ויָדְכְע תוָהְמִא ייִגיִעָל םויה הָלְגַג רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ָלָמ םויה
 רֶׁשֲא יהְוהְי פל לַכיִמלֶא לוָּד רָמאָיַיי :"םיִקְרָה דָחַא יתְּלְנַ
 -לע הָנהְי םעדלע 'דיִגָנ יתא תֹוצְל ּותיֵּב"לָּכִמּו יִבָאְמ יֵּב"רַחַּב

 לַפְׁש יִתיִיָהְו תאזמ דוע יִתָלקְנּו< :הָוהְי ןגְפל יִּתְקַחׂשְו לֶאְרְש
 תב לָכיִמְלּו5 :הָדְבְּכִא םָמַע ָּתְרֹפָא רֶׁשֲא תּוהָמַאָהְדםִעו ְניִעְּב
 פ | !הָתְומ םֹוי דע דלי ּהָל הָיָהאְל לואש

 -לָּכִמ ביִבָּסִמ ָלַחיִנַה הָוהיי ותיִבְּב ּךָלָמַה בׁשְייִּכ יִהְיַוי ל
 תיִבְּב בֵׁשֹי יָכנֲא אָנ יהָאְר איִבנַה ןַתְנלֶא מַה רָמאַיַוי :ריבְיֲא
 ָךֶלֶּמַה-לֶא ןְתָנ רָמאיַוי :הָעיִריַה ךותְּב בָשי 'םיִהלֲאָה ןוראו םִיִזָרֲא
 * - אּוהַה הָלְיַלּב יָה :ָּךֶמַע הָוהְי יכ השע ךל בבל רֶׁשֲא ל

 דֶוּדילֶא ידְבע-לַא ת ָּתרַמִאְו ךל5 :רמאל ןֶתְנז לֶא הָוהְיְדרַבְּד יֵהי
 יִּתְבָשָי א אל יב6 יּתְבְׁשְל תִיַב יִלְהְנְבִת יהָּתַאַה הָוהְי רַמָא הָּכ
 הָיְהֲאָו הזה םויַה דַעְו םִיַרְצַּמִמ ָאְרְשְי יִנּבתֶא יתלעֶה םימְל תִיָבְּב
 לָאְרְשי ינְּב-לְכְּב ּתְבלַהְתַהרַׁשַא לבב :ןָׁשַמְבּ לֵהֲאְּב ְךֵלֵהְתְמ
 ימע-תֶא תוערל יִתיֹוְצ רֶׁשֲא לֶאְרְשי ייטב לַתַא-תֶא יִּתְרַּבִד "רֶבְדַה
 -הכ הָּתַעי :םיִזָרֲא תיֵּב יל םֶתיִנְבְאל הֶּמְל רמאל ילֶאְרָשְיְדתֶא

37% 

 -ומ ליתחקל ינא תואבצ הוהי רמא הפ ידודל ידבעל רמאת
A 5 .5 1 > ד:  Fs <TC: Bus JT : 

 16 516 6 1Ch 15,29 יחיו | ל סת +"דע | = ch pi דקרמ; 1 4 |
 r7 ? add; Ch post תולע | ®1g Var ר9—- | 20 * 1 ? הגג | * 64?
 םיִדקֹרָה; 141 6 )A | 21 * :תפ 6 6! הָוהְי יַח דקרַא | * 1 6 300155 6 'נל |

Chל  | Challדלו | ספ 7, 1 -* > 10 17,1; 1 4 || 2  KO22 6 ףינ- | 23  
 הֶזהְי תיִרְב | 4 sic 4 )interv) || 5 * >19MSS 648 || * 63Ch הת אל | 7%6 5

 = =-ד7 רֵּבַרַה | blcCh יִטֶפַש | << Ch (NN >15MSS) | 8 * 5MSS< דוד.



 426 ב לאומש 7,925

 מע הָיְהָאְופ :לָאָרְׂשִי-לע ימעדלע ריִנָנ תּווהְל ןאָצַה 'רַחֶאְמ הָוגַה
 םש ל יִתָשָעְו יְִנְּפַמ ךיִבְיִאְדלָּכ-תֶא הָתָרְכֲאָו ָּתְכַלֶה רָשַא לכְּב
 ילָאְרָשְיל יִמַעְל םוקמ יִּתְמַשְו יי :ץֶרֶאְּב רֶׁשֲא םיִלֹדְנַה םַשָּכ ילו
 יותונעל הְלְועדיִגְב ופיִסיאְלְו דוע גרי אלְ ויָּתְחַּת ןכשו ויָּתְעַטְנּ

 לֵאָרׂשִייִמע-לע םיְִפש ית רֶׁשֲא םויה'ךִמְלּויי :הָנושאָרְּב רש
 :הָנהְי ְךל"הָׂשֲַי תִיַב"יּכ 'הָוהְי ל דיִַּהְו יבא" הל" 'יִתֲחיִנֲהו
 ְיֶנֲחֲא ְךעֶרז-תֶא יתמיקהו ְךיִתבֲאי-תֶא תְככׁשְו ימי ּומָלְמּוו כי
 יָמְׁשִל תָיַּב"הָנְבִי אוי ֹותְכַלְממ-תֶא יִתֹניִכֲהְו ףיעממ אָּצַי רֶׁשֲא
 אּוהְו בָאְל ולדהְיָהִא יִנַא+ :םלועדדע יּוּתְכַלַממ אֵּפַּכי-תֶא יֵּתְנִנְכְו
 יִנָּב יֵעְנַנְבּו םיִשָנַא טָבָשַּב ּויִּתְחַכְהְו ותועָהְּב שא ןֶבל יל"הְיָהְי
 רׁשֲא לאש םַעָמ" יָתְַסַה רֶׁשֲאּכ ּונָמִמ ירּוסיאל יִּדְסַחְו 5 ?יםָדֶא

 ףאסכ יגל םלועירע ךתכלממו תי ןמָאּנְוי :ייגפְלִמ יִתָרסַה
 ןּכ הזה ןויזחַה לֶכְכּו הָלִאְה םיִרָבְּדַה לֹכְּכיז :םֶועדדע ןֹוָכָנ הָיָה
 רָמאיַו הָיהְי יִנְפל בש דוד מַה אביו י* פ  דְוָדדלַא ןתנ רב
 דוע ןטקפניפ :םְלַה-דע יֵנֲתאיִבֲה יִּכ יתיב יִמּו הָוהְי ינדא יִכְנָא יִמ
 תאָזְו קוחְרִמל ךּבעְתיבדלֶא םג רבדְתַו הוהָי ינדא ְךיִגיִעְּב תאו
 הֶתַאְו ךיָלַא רב דוע דד ףיקוידהמּו= :הָוהְי ינדא םָרָאָה יתרות
 תֶא ָתיִשָע בלו רֶבְד' רּובֲעַביי :הֶוהְי ינדא ָךְָבעדתֶא ָּתְעַר
 יםיָהלֲא הוה  ָּתְלַדנ ןָּכְְלַע < וְּדֶּרְבע"תֶא עיֶדֹוהְל תאָּנַה יהָלּורְגַהלּכ
 יַמ3ּ :ּונינזֲאב ּונעַמְׁש-רׁשֲא לָכֵּכ תלו םיִהלֲא ןִאְ ךומָּכ ןיִאיּ
 םָל "תּל םיִהלֲאוכְלָה רֶׁשֲא ץֶרָאְּב 'דָחֶא יוָּג לֵאָרׂשִיְּכ ךִמַעְכ
 'ִֶמע יִנָּפִמ יִּבַצְרַאְל תואר יהָלּודְגַה כל .תושעלו םֵׁש ל םּוָשְלְ
 ךֶמַעְתֶא ל ןנּוכְתוצ :ויָהלאו יםיוג =םִיֹרצִמִמ ךל תיִדּפ רֶׁשֲא
 הָּתַעְו< :םיהלאל םֵהָל תיִיָה הוהְי הָּתַאְו םלֹוע-דע םעֶל ךלולַאְרְׂשִ

 8 ל 4 5 יֵרֲחַאַמ | < >:2155 | g * trsp huc + || ל dl 6 0486 | זס *1
sed cf Exל 1? יתח--,  | jp?ותַלַבְל | זז *1 6 65%  Chשי | ל " mlt MSS6  

 33,14; Cמ (תא) יִּתְעַנְכַהְו | == ויִביא ; .ול || 4 סמ ךל דָגַאָו 15+" 'ל דיִנַמּו|
 12 * ins 6 6Ch הָיָהְו | * mlt MSS םע | 13 * 1 prb c Ch? (cf 8( | ל 60

Chרוסא) |  (nonn MSS14 | 15 * 1 6 68003 ריִסֶא  <Ch;ואְסָּכ | 14 =  
prps (cf Ch)6 נפ? || 19 =  MSS6) ד יִנָּפָל הָיָה רֶׁשֲאַמ | 161 6 תסתמ  (cf 

 תורוד יִנֲאְרַּתַו?) | 20 תסממ MSS דוד דוע | 2: **1 ? ףבע | * 1 הלודגה? |
 22 *= 1 הוהי ינדא cf 65; i425 | 23 *1 6 9155 'שי | * 1 6 6רא | < 300

cf 601 |4( םהל) | <1 שַרְנל M55ְךֵלָה (65* ףלה) | 1 תלודנ םֶהָל 6( 89  
 1 ומע | < 41 | * 1 6 115 יוג
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 םָלֹוע-רֲע םֶפָה ותיִּבלַעְו ףֶדֶבעדלע ּתְרַּבִּד רֶׁשֲא רֶבָּדַה םיִהְלֶא הָוהְי
 תֹואָבְצ הָוהְי רמאָל םלוע"רע ּךְמש לדבר :ּתְרַּבּ רֶׁשֲאַּכ הָשעו
 ּהָּתַאדיִּבְל is ג הָיִהְי דֹוָד דד תיִבּו לארי םיָהלֲ

 :בפ תיּבתֶא a לאוהי הָתַעְו> :תאְַּה הָבּוטַה"תֶא ב
 רבי ְךְתְבְרְּבִמּו ָתְרַבּד' הוהָי יא הָּתַאהיִ נפל םלועל תוְיָהְ

 כ ים הבעת
 -תֶַא דָוָד חָקִיַו םָעיִנְכו םיִּתְשַלְּפדתֶא ךֶנָד ךינ ןקדירחא יהי 8

 בֵּכְׁשַה לֶבָחַּב םַדְּדמִיו בָאומדתֶא יי :םיִּתְשְלִּפ דָיִמ יהָמאָה גָתַמ
 יָהְּתַו תויחהל לָבַחַה אמ תיִמָקְל םיִלְבַחְיִנְש דדמינ הָצְרַא םֶתּוא
 יבחר ירְזעֶדרַה-תֶא דוָּד דיני :הָחְנַמ יֵאְׂש םיִדְבְע דד בָאֹומ
 יּחָלֲא ּונָמִמ דוָּד דלי. ם :-רַהְנְב ודי יביׁשָהְל וּתְכְלּב הבוצ למ
 דַלָּכתֶא לוּ רקעי יִלְגַר שיא ףֶלֶא םיִרְׂשְעְו םיִׁשְרַּפ תואַמ"עבׁש
 רועדדֲהל רֹזְעַל קְׁשֲמַּד םַרֲא אֹבָּתופ :בָכָר הֶאַמ ּוּנַמִמ רתויו בֶכְרֶה
 דוד םָשי :ׁשיִא ףָלֶא םיִנָשּודיִרָשע םראּב דוד ּךיַו הבוצ למ
 עשיו הָחְנִמ יִאְשונ םיִרְבְעַל דְוָרְל םְרַא יֵהְּתַו קָשָמּד םֶרַאּב םיִבָצְנ
 רֶׁשֲא בָהְּנַה יטְלׁש תֶא דוד חקיוז :ָּךלַה רֶׁשֲא לֵכְּב דּודתֶא .הָוהְי
 רֶזָעְדַדַה יִרָע יָתרְּבמּו חַטבִמּו :םֶלָשּוי םָאיבו רזעדדה יְֵבֲע לָא יָה
 תמח למ יִעְ עשיר סם  :דֶאְמ הָּבְרַה תֶשָחְ דוד למה חלל
 -לֶא ונְּב-םָרּוי-תֶא יִעְּת חַלְׁשיוופ :רזעדדה ליחה לב תֶא דֹוָד הָּבַה יב
 ּוהָּכִיַו רְזֲעָדַדַהַּב םֵחלְ רֶׁשֲא לע וכרבלו םולָשל ל לֶאָשל דוד "למה
 בָהָזיִלְכּו תסכול יֵה ווְבּו רֶזַעְדדַה הָיָה יִעּת תֹוָמֲחְלִמ ׁשיִאדיִּכ

 ָּהְּהְו ףַָכה"םע הָוהיל דו למה שידה םא"םגיי :תֶשָחְכ לכו
 ןימע יֵנְּבִמּו בָאֹומִמּו םרַאמ= :שָּבַּכ רֶׁשֲא םִיוגַהלֶּכִמ ׁשיִּדְקַה רֶׁשֲא

 |  || 28 *= <Chמ |  <Cתיב ול תֹונְבַל  | 27 == chןַמֲא 6701 25
5 Cn לע | 29 =* Ch ל RNIN || °° Ch aliter | Cp 8,1 102 181 תג 

 | (simil in 5sqq) || °° >Ch'רדה  | 3 * ca 55MSS mlt Edd 6$¥Chָהיִתֹונְבּו
5 60 J | 1c K:רR33; 0 ca 451155 mlt Edd 6Ch תֶרָפירַהְנִב | 
4 Ch+ a2 (et 7ooo pr 700), 1 4 | ל 16 Vrs Ch לע | 81 nop, cf 60 
Gn 22,24 || g. ro 1 6 690ג yA || ro 1 6 Ch DIT] (vel + (םֶרָדַדַה 6 |65- 

doupav || 12 1 6 9155 650 Dig. 
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 שעיו3 :הָבֹּוצ ְּךְלִמ בֶתְרְְְּב רֶנֲעַדדַה לקשִמּו קְלְמְעַמּו םיִּתְשַלָּפִמּו
 :ףלא רשע רוש הלא םרַאזתָא וָֹוכַהְ ובְׁשְּב יבש דוד

97 + 

 -לָכ"לַע דו וו ְּדְלֶה רֶׁשֲא לָכּב רֹוָדיתֶא הוה עשו מ

 היּרְֶב באיי ומעל הדו טּפְׁשִמ השע דו יֵה לארי
 בּוָטיִחַא"ןֶּב קדָצְול :ריִּכְזמ דּוליִחַא-ןְּב טפְׁשֹוהיִו אָבְצַהדלַע
 עֶרוָהְיןְּב ּוהָיְנְבּוי* :רפוס יהָיָרְׂשּו םיִנָהְּכ ירתָיָבָאהּב למי
 ם וה םיִנָהְּ דִוָד יִנְבּו יִתַלְּפַהְו יִתָרַּכַהְו

 הָשַעֶאְו לּוֶאָש תיִבָל רַתונ רֶׁשֲא רועדשי יִכַה דוד רֶמאוי 9
 ול"וארקינ אָביִצ ומ דָבֲע לאש תיִבָלּו> :ןַתָנּוהְי רּובֲעּב דָסֶח ֹומְע
 רָמאיו :ְדָדְבַע רָמא אָביִצ הָּתַאַה ויָלֲא ְּךֶלמַה רמו ךֶוָילָא
 רמי םיִהלֲא דָסָח ֹוּמְע הֶׂשעֶאְו לאש תי שיא דוע סָּפָאַה לה
 מַה ול"רָמאינ+ :םילגר הָכְנ ןַתְנוהיל ןְּב דע מַה לֶא אָביִצ

 לָאיִמעְּ ריִכמ תב אוה"הנה ףֶלָפהלָא אָביִצ מאו וה הָפיִא
 ולמ לָאימַעְּב ריִכָמ תיִּבמ ּוהָחְִיִנ דוד למה חַכְׁשנ רָבָד וב
 ויִנָפלע לפיו דוָד-לֲא לּואָשְרָּב ןָתְנוהְיְִּב תַׁשֹביֿפְמ אביג< :רָבְד
 דָוָד ל מאיו ִּדָדְבַע הֵּנַה רַמאּיַו תָשביִפְמ דוָּד רָמאיַו ּוחַתְשּיו
 יתבישהו ד ךיִבָא ןֶתַנוהְי רובעב לָסֲה ָךְּמַע הֵׂשְעֲא השע יִכ אָריִּת-לַא
 :ריִמָּת נחלש" לע םֶחָל לכאת הָּתַאְו ְךיבָא לואש הבְׂש- דלָּבתֶא ל
 || ויֵנֹומְּכ רֶׁשֲא תַמַה בֶלָּבַהְלֶא ָתיִנָפ יִּכ ךּדבַע הָמ רָמאיו וחמש
 הָיָה רֶׁשֲא לכ ויָלֵא רָמאו לּואָש רע אביִצ"לָא למה ארי
 הָּתַא הָמְדַאַהתֶא ל ָּתְדְבָעְופ נאכל יִּתַתְנ ּותיֵּבלָכלּו לּואָשל
 ךןֶּב תָׁשֹביִפַמּו ולכֲא כ ךינדא-ןבל היָהְו תאַבַהְו ךיָלְבע ְיִנָבּו
 םיִנְּב רָשָע הֵׁשַמֲח אָביִצְלּו יִנָחְלָש-לַע םָתְל ד דיִמָּת לכאי ְּךינדַא
 ינֹרַא הֶּוצְי רֶׁשֲא לכ -ךַלַמַהלֶא אָביִצ רָמאיַוי :םיִדָבע םיִרְׂשֲעְו
 רֵחַאְכ יִנָחְלַש-לַע לכא תַשביִּפַמּו ךּבע השעי ןּכ וּדְבע-תֶא ְךלַמַה
 -תיָּב בשומ לכו אָכיִמ ומָשּו ןֵטְקְַּב תֶשְביִפַמְלו * ְָלַמַה יִָּבַמ

 13 1 fit (םֶתְל םלָׁש | * 1 'ִבּו | 5 1355 תוכהמ || $655 680 םדָא ;
 ;תs םדָאתֶא הָּפַה | 14 = Ch )part <65( || 17 **1 6 8 (cf> 20,25( רתיבאו
 ךלטיחא" ןב prps) 'טיחא-ןב 'מיחא-ןב "באו קודצו) | ל 1 pקrמ 6 Ch אָשְושְו

cet9, 6. זס  Cp20,23( 'ִָּהדלַע |  (cf4,3% אָשיִשְו | 18 1 6 5600  vel 6 IR 
1c 69%44 | 8 6%* + תשביבמ | 10 6 תיֵבְל |  cfלעבירמ  ubique1  

 (6% ךלמה) דו ןַחְלׁש-לע |
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 ןֵחְלְׁש-לע יִּכ םלָשּוריִּב בשי תָשביִפְמּוי :תָשְביִּפְמְל םיִדָבַע אָביִצ
 2 :וילגר יִּתְׁש ַחָּפּפ אּוהְו לכא אּוְה ריֵמָּת ףלמה

 יָת יֵנְּבנָ דמג ןומע גב לִי תֶמִ ןכיירחא הני 0
 יִדָמִע ויָבָא הָׂשֲע ָשַאּכ שָחָנְְַּב ןּונָחְםעו דָסֶחדהָשָעִא דוד רַמאו>
 ץֶרֶא דד יִדְבַע לאביו ריָבָאא ויָדָבע-דִיְּב ומחנל דוד חלשיו דָסֶח
 דָוָּד דָּבַכְמַה םָהיִנְדִא ןּונֲח-לֶא ןומעדינְב יבש רמו :ןומע יִנְּ

 -תֶא רֶקֲח רּולעב אולה םיִמֲחנמ ל חלָשהיִכ ףיִניִעְּב יבא
 -תֶא ןּונָח חקיג+ יךיִלא ויָרָבַעְתֶא דָוָד חֶלֶש ּהָכָפָהְלּו הָלּגרְלּו ריֵעָה
 -רע יִצָחַּב םָהיֹוָדֹמ-תֶא תֹרְכנ םֶנְקְז יִצֲח"תֶא חלניו דֹוָד .יִדְבע
 םיִשָנַאְ יָה" םֶתאָרְקַל חלשוו יודל ודנו :םחלשיו םהיִתותָש
 4% :םּתְבַׁשְו םֶכְנְקז חמציי-דע יורי בש למה רָמאַיַו דֶאְמ "םיִמְלְכְ

 ןומעדינָב ּוֲחְלְׁשִַו דִוָרְּב ּושאְבְנ יִּכ ןומע יֵנְּב ֹואְריו6
 ןח -תֶאְו כמ ףלֶא םיִרָשע אָבוצ םֶרֲאזתֶאְ 2% םרָאתֶא ֹורָּכְׂשִיו

4.2% 

 ןומע יב אצה :םיִבְּגַה אָבעַהלְּכ תֶאְ בָאויתֶא ה דו
ed 

 יהָכעמּו בוט" שיא בֹוחְרּו אבוצ םֹראו ירעָשַה חַתַּפ הָמָחְלַמ ּוכרעַיו
 םיִנָּפִמ הֵמֲתְלַמַה יִנּפ ולא הָתְיָהְדיִּכ בָאוי .אָרְיַופ :הֶרָשַּב "דב
 תֶאְויפ :םֶרא תארקל ףרעיו לארשיב ירּוחְּב לכְמ רַתְבִַו רֹוחָאַמּו :

 מא :ןומע גְב תאָרקְל ףרעינ ויָחֶא ישא דָיְּב .ןתנ םַעָה רֶתָי
 Aes je ְךמָמ וקח ןומע יִנָּבִִאְו העּושיל יִל הָתָיָהְו יִנַמִמ םֶרֶא קוֲחַּת"מָא

 ּניִהלֲא יִרָע דַעְבּו ּונַמַע דַעְּב קּזִחְתְנְו קוֲחי> :ךל עישוהל יִּתְכַלַהְו
 הַמֲחְלַמַל ומ רֶׁשֲא םַעָהְו בָאֹוי שגוי :ויָניֵעְּב בוטה "הָשעַ הוה

AC : 

 יִשיִבַא יִנָּפִמ ּוָניַו םָרֲא סֶנ"יִּכ ּואָרו ןֹוָמע יִנָבּו4 :ויָנָּפִמ ּוסְנָיו םראּב
 :םִלָׁשֹוְרי אבי ןומע יִנְּב לעֶמ בָאֹוי בָׁשַו ריִעָה ואביו

7.177 

 ירָנעְרדְה חלשינ\6 :ידַחָי ופְסֶאיַ לֶאָרְׂשִי יגפל ףג ףגנ יכ םֶרֲא ארי
 אָבצ-רׂש 'ךבושו יםליח אב רֶהָּנַה רָבֲעַמ רֶׁשֲא םָרֲאזתָא אציו

Cp 10, ז *10ג 191 +-שָחָנ 14 | p 41 6 Ch j2Chby | 3 4MSS Ch 
 | WNר+ | * cf a4 Jos 2,1 | © 355 Chץראָה | 5 * 60 + םיִׁשְנֲאָה-ִלע

6 = dl (al dl etiam } vel W}) cf Ch | 7 frt add (vel? 1 ;ִגַהְו' 676 al לכ" 
 'שִיְּב רּוחָּב;  16 | 6 KChריִעָה | ל  |82 GB™8LFea 2oMSSCh'גַה אָבִצ

ca 5oMSS 0 שי יִרּוחְּב | זס? | יִשְבִא cf 14 | 12 prps רַא[ | 15 "" >Ch | 
16 5 sic 8 et mlt MSS Edd (bis); 26MSS דדה' cf 8,3°; Ch םיִכָאְלַמ ּוחְלְׁשי 

 ךפושְו  || = <Ch || > Chואיצויו
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 רָבְעַיַו לֵאָרְׂשִילַּכ-תֶא ףֵסָאנ דֹוָרְל דגול :םֶהיִנְפִל רֶזַעְרִדַה
 :ֹומָע ומחליו דוד תאְרְקְל םֶרַא ּוָכְרעיו הָמאֵלֲח אביו ןּררְיַהדתֶא
 בֶכְּב תואמ עַבָש םרֲאַמ דֹוָד גרה לארי ינפַמ םֶרא סנייפ
 ּאָרּיופ :םש תמו הָּכַה ואְבְצְדרַש ּךבוש תֶאְ םיִשְרּ ןּפ פ ףַלֶא םיִעָּבְרַאְו

 לאְָׂשִיתֶא ומלשינ לּאְרָשִי יגפל פג כ רזה ידע םיִפָלּמַהילָ
 ספ | :ןוִמע יִנָּבדתֶא דוָע עיִשוהְל םֶרַא ּואְרַיַנ םּודְבַעַיַ

 דו חַלָשיַו יםיִּכאָלְמַה תאו תעל הָנָשַה תבּושתל + יהיו 1
 ןומע י ִנָּב-תֶא ּותָחְשיו לֶאְרשילָּב-תֶאְ וע ויָדְבע-תֶאְו בָאְוידתֶא
 םקיו בֶרָעֶה תַעְלויֵהוי ס :םָלׁשּריִּב בשוי דְוָדְו הּבר-לע ורצו
 תַצְחר הָשא ארו ּךְלַמַהתיִּ גגלע ךלהְתינ בְכְׁשִמ לעמ דוָּב
 הֶשָאְל שרדינ דוד חַלְׁשיַופ :דֶאַמ הָאְרִמ תבוט הָׁשֲאֲהְו ְגַה לעמ
 הלשיו+ :יִּתַחַה הָיִרִא תָשֶא םעיִלֲאתַּב עַבְׁש-תֵּ תאזזאולָה רַמאיו
 תַשָּבְקְתִמ איִהְו המ בכי ויִלָא אוָבִּתַו ָהָחְקיִו םיִכָאְלַמ ד
 . דתו זֶלָשִּתַו הֶׁשֲאָה ר רַהַּתפ :ּהָתיִּב-לֶא בָשָּתַו ּהָתֲאֲמַּטִמ
 -תֶא ילֲא חַלש בָאוידלָא ךוָּד חלשינ5 :יִכְנֶא הָרֶה רָמאֵתַו דורְל
 ויָלֵא הָיִרּוא אבק :רְוָרלָא הָיִרּואתֶא בָא ,חלָשיו יִּתְחַה הָיִרּוא
 רָמאָיַ :הָמָתְלַמַ םולְׁשלְו םַעָה םולשלו : בָאוי םָלְׁשל דו לאו
 למה תיִּבְמ הּיְרּוֵא אציו ךיִלְַ ץֵחרּ תבל ₪5 הראל דוד

 תֶא למה תיִּב חַתַּפ היִרּוא בֵּכׁשיו ִּדְלִמַה תֵאְׂשַמ וירחא אֵצַּתַו | א
 דרידאל רמאל לוד ודנו :ותיִּבלֶא דַרָי אלְ ויִנדַא ידְבע-לפ

 4 עמ אב הָתֲא רו אולה הורוד רד רמו יבא היא
 הָדּוהְיִו לֵאָרְׂשְִו ןורָאָה דוָּדלֶא היְרּוא רָמאיִויי :ָּךָתיִּבְדלֶא ָתְדְרְאְל |

 גאו םיִנֹח הָרָׁשַה נפל יִנֹדַא ידעו בָאוי ינדאָו תוכֶּסַּב םיִבְשְ -

 הז בש אלא ד רָמֲאְֹ :הנַה רֶבְּדַהיתֶא .תֵׂשֲעֲא-סַא
 :תְרֲחְמִמּו אּוהַה םַּב םֶלָשּוריב הָיִרּוא בשלו ָחלׁשַא רָחָמּו םּויַה-םּנ
 בֵּכְׁשִל בֶרָעְב אצינ ּוהָרַּכְׁשִיו תש יְנַפְל לָכאיַו דוד ל"א

 רָב יהי = = :ֶרָי אל ויִּבלָאְו ויָנדא יֵדְעמע ֹובָכְׁשמְב
 רֶפַָּב בְּתְכוי :הָיְרּוא יב חַלָשּיַו בָאװ-לא רֶפָס נד בָּתְכ

ca 40155 Q Chז *  Cp rr,הא אלו |  rg Ch(יִלְגְר) שיא |  Ch18 1 6  
Vrs םיִכְלְמַה 666 cf 10/2) | * Ch+y§ | ף <6%% | rr 1 ₪ הָיהְי יח | r2° ° Gt 
trsp + post Ninn. 
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 םּתְבְׁשְו הָקְוַחַה הָמֲחְלִּמַה יְנָּפ לּומדלֶא הּיְרּוא-תֶא ּוְבַה רמאל
 "תֶא תי ריִעָהילֶא באי ירומָשִּב יי :תַמְו הּכנו ויָרְחֶאַמ

 יש ואיני :םש לּחייִשְנַא יק עלו רֶׁשֲא םקְמַהִַלֶא הוּא
 הָּיְרּוא םַּג תמי דָוְד יֵדְבַעַמ םַעָהְְןִמ לָּפִיַו בָמויִדתֶא ּומַחְלִיַו 'יִעָה
 וצירפ :הָמָחְלִמַה יָרָבְּד לכ תֶא דֹוָרָל ךּניַו בָא לשיר :יִתִחַה
 :ךלמה"לא "רב המחלה רב תֶא תו רמאל ךַאלַמַהתֶא
 ריִעָה-לֶא םתְׁשנִנ עּוְדמ' ל רַמָאְו למה תַמֲח לעת היָהְופ
 -תֶא הָּכַהיִמי :המוחה לעמ ורנזרָשַא תֶא םָּתְעַדְ .אולה םחלַהְ
 לעַמ בֶכְר חַלָּפ ויל הָכילְׁשִה הׁשֲא- אולה תשבי ליבא
 רבע .ם3 ּתְרַמָאְ הָמּוחַה-לֶא םָּתְׁשֹנִנ הָמְל ץֵבתְּב תֶמַַו הָמֹוחַה
 רֶׁשֲא-לְּכ תא דול דנו אביו ּךָאלַּמַה ל :תמ יִּתְחַה הָיִרּוא

 םיִשְנַאְה ּונילָע ּוְרְבְנדיִּכ דוָּדדלֶא ְךָאָלַּמַה רָמאַיַו3 :יבָאוי דִתְלש <
 ארלו :רעָשַה חַתְפְ-דע םַהילֲע הָיְהנֹּו הֶרָשַה ונילא ואו |

 בע םנ ָלַמה ידבעמ ותּומיו הָמֹה לעמ יְִבֲע"לָא 'םיאָרומַה
 בָאוידלֶא רמאתההְכ ְּךְָלַּמַה-לֶא דֹוָד רָמאיַו5 :תַמ יִּתְחַה הָּיְרּוא
 ( קוחה בֶרָחָה לכאת הֶזָכְו הֶזָכדיִּכ הֶּזַה רֶבְּדַהתֶא ליניב עריײלַא
 תַמדיִּכ הּיְרוִא תֶׁשֲא עַמְׁשִתו5 :ּוהָקְנַחְו ּהָסְרֶהְו ריִעָהְלֶא ָךִּתִמַחְלַמ
 ּהַפְסַאיַו דוד חלשיו לָבָאָה רבעי :הֶָעְּבלַע רפת ּהָשיִא היִרּוא
 דְוָד הׂשְערֶׁשַא רבה עני ּג ול דלת הֶשֶאְל ּול"יַהּתַ ּותיֵּב-לא

 לןל רָמאיו יָא ג אביו דוא *ןַתְנתֶא הָוהְי חלשיוז 12
 :שאָר דָחֶאְו ריִשָע דָחֶא \ תָחֶא ריִעְב ליה םיִׁשנֲא יִנָש
 :דֶאְמ הָּבְרִה רֶקָבּ ןאצ הָיָה ריִשָעְל
 הָנְק רֶׁשֲא הָּנַטְק תַתַא- הָשְבָּכְ"ַא יִּכ לד ןיא ׁשֶרָלְו

 הּתְׁשִת סמו לכאת והפַמ "חי נב" מע לנו החי
 :'תַבָּכ ֹוליֵהְּתו בָּכְׁשִת ֹוָקיַחְבּו
 ֹורָקְּבִמּו ֹונאצַמ תַחָקְל למחיַו יִׁשֲעָה ׁשיִאל ְךֶלַה אָבִיַ

 r5 1 frtc 6 אָבָה | 16°6MssS כ | ל 9155 -nָא || 2: 1 לֵעַּבְרִי 6( 61055 ₪
 166 7,185 | 22 מ 6 6 ךָאְלַּמַה"לֶא רמו דִוָדְל רחינ הָמָחְלִמַה יֵרְבְּדלָּכיתֶא

et tum 260606 ex 20.21 vb וּדָמ (vel pro hoc הָמְל usque ad הָמּוחַה (pro 

 | | 25 <5MSSורי זּוּכְת) | 24 * 0 םיִרומַה ור || * 61+ + שיא רָשְע הָנמָשָּכ
Cp 12, r°3MSS 65+ אָבָנַה | ל GLYMSS 4. avdrrethov 0 uot Tv kpidw 
ravtny | 2 1 ריִׁשֲעְל | 3° dl (mtr cs) | * sMsS nQ?| 4 1 prb .שיאל 
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 ׁשאָרְה שיִאָה תַשָבְּכתֶא חקיו ול אָּבַה ַחָראָל תושעל
 :וילא אָּבַה שיָאְל ָהֶׂשֲעיַו

 תִוָמְ"ְוִב יִּכ הוהְיחיַח ןתְנ-לַא רָמאַֹ דֶאִמ שיִאְּב דוד ףאדרחיו5
 רשא בקע יםִיּתְעַּבְרַא םלֶשְי הָשָבּכַהתֶאְו :תאְז הָשַעָה ׁשיִאָה
 לא = רָמאָיַז ם :לָמָאְ רֶשֲא לע הֶּזַה רֶבְּדַהדתֶא ָׂשָ

 ירא תיִּבתֶא 4 הָנְּתֲא לאש מ תלה יכנֲאְו .לרׂשלפ

 -םאְו הָדּהיִו לֵארְׂשִי תיִ"תֶא ל הָנְתֶאְוֶּקיַחְב ףינדא יׁשְניתֶאְו
 תֹוֶשֲעַל הוהְי ירָבְּתֶאו ָתָנְּב עודמ :הָּנַהָכְו הָנהכַךל הָפְקֹאָוטָעִמ ,**"

 בל תְחָקְל ֹוּתְׁשֲאתֵאְו בֶרָחַב ָתיִּכַה יִּתִחַה הָיִרּוא תֶא 'ּוניִעְּב עַרָה =
 ּדְתיִּבַמ בֶרֶח רּוסְת"אָל הָּתַעְוי :ןומע יי יִנָּב בֶרָחַּב ָּתְנרֶה ֹותאְי הֵׁשֲאְל <
 ל תויָהְל < יִתחה הָיִרּוְא תָשָּאדתֶא חְקְּתַו יִנָתַזְב יִּכ בקע םלועירע <

 ההיִמ הָעָר ר דול 23 יִנָנַה הֶוהְי רֶמָא הכי : :תָׁשֲאְל

 הוה ברית השֲֲא נא רת תי הָתַ 2 :תאָזה שמשה
 יִתאָטַח נא רד רָמאָיַ* ם :שָמָשַה דָנְ לֶאְרָשְלָּ דָגְג

 ולה בה םג הזה רָבּדּב הָוהְי "ביאת תצא 0 םָתָאוצ
 -תֶא הָנהְו ףגי ותיּב-לֲא ןַתָנ ליפ | :תּוָמָי תֹוָמ דל
 -תֶא דָוָּב שקביני< :שנָאיו דִוָדְל היִרּואתָשֶא הָדלי רֶׁשֲא א דליה
 מקול :הָצְרֲא יבכְׁשְ ומ אָבּו םוצ ל םֶציַו רעֶגַה דַעְּב יםיִהְלֲאָה
 :םָחְל םָּתֲא אָרְביאָלְו הָבֶא אלְ ץֶרָאָהְְִמ ומיקַהל ויל ל ֹותיִב ינקז
 תמי ולדיגהל דוד יֵדְבע ואְרִיַו דליה תֶמָיַו יִעיִבְשַה םוויּב יהיו
 עַמְׁש-אָלְו ללא ּונְרֶבִּד יח דליה תויָהְב ּהֵּנַה ּורָמָא יִּכ דליה

 יִּכ דָוָּב ארו :העְר הֶׂשֲעְו רֶליַה תַמ ולא רמאנ יאו ּנלקְּב <
 ויִדְבְעְדְלֶא דוד רָמאיו רֶלָיַה תַמ יִּכ דו ןבינ .םיִׁשֲחֹלְתָמ וידבע
 ףלחינ סו ץחריו ץֶרָאָהַמ דוד קיס :תַמ ּורָמאיַו דליה תַמֲה

 ּומישיו לַאְׁשִיו ֹותיֵּב-לֲא אביו ּוחָּתְׁשִיַו 'הָוהְידתיִב אביו יותלמש 2:
 הָתיִשֲ רֶׁשֲא הָּנַה רַבְּרַה"הָמ ויִלֲא ל וידבע ּוָרְמאיַוְ :לכאיו םָחָל ול

S&L [ול | 8 58 תֹונְּב | ף *  prpsל  | Al6 ז א םיִתעַבְש 06160 =  

 * 8155 Q יניעב, a1 ויָניעב | << ?add | זז mlt MSS ףערל | 14 17?
 yy | ל ₪1 (6/ 1 25,22) | 15 67 6 66 || 16 * 6784 הוהי | ל >65; 1 6

 6104 קָשָּב | ז7ְ 8 הרב || 20 *  ויָת-- | ל 6 דסס 0
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 :םָחָל לכאּתו תְמַק דליה תמ לשאכו ָּךְבַתו תָמִצ יח דלה רובע
 ייננַחי עדוי יִמ יֵּתְרַמֲא יִּכ הָּכְבֲאָו יִּתְמַצ יח "דלה דֹועְּב מאו
 ּוביִׁשֲהל לָכּואַה םָצ יא הנ הַמָל תֿמוהָּתַע דליה יִחְו יהוה

 -תַּב תא דֹוָד םחניו :יֶלֲא בּושידאל אּוָהְו דיל לה \ כא דש 0
 ומש-תֶא יארק ּב דלתו ּהמַע בָּכָשיַו היל אביו ֹוּתְׁשֲא עבש
 ֹומְׁש-תֶא ארקיו איִבָּנַה ןָתָנ יב חלש 5 :ֹובֲהֲא הָוהיו המלׁש

 0 הנה רבב הנ
éחָלׁשִו= :הָבּולְּמַה ריִע"תֶא רּכְלּו ןומע ינְּב תַברְּב במי םָחלו 

 ריע"תֶא יִּתְַָל"ּג הָּבְַב יִּתְמָחְלַנ רָמאיו דָוְדדלֶא םיִכָאְלַמ בָאֹו
 רָפְלֶאְןּפ הָדָכָלְו ריִעָה"לַע הגמו םָעָה רֶתְיתֶא ףסָא הָתַעְויי :םִיָמַה
 ְךֵליַו םַעָהלָּכ"תֶא דָוָּד ףסָאיַויפ ָהיִלֲע יִמָש אָרְקַנְו ריִעָהתֶא יִנֲא

 ושאר לעמ יכלַמ"תַרמע-תֶא קיו :הָדְְּליו ּהּב םֶחְליו הָתַּבְר .
 ריִעָה לֵלְׁשּו דָוְּ שאר"לע יהְּתו .הָרְק בָא בָהֶז רכב הקמ
 הָרֵנּמַּב םֶָשִיַו איצוה הָפ-רָׁשַא םַעָה-תֶאְוצי :דאָמ הֵּבְרַה איצוה |
 הֶׂשעֵ ןַכְו ןֵּכלַּמּב םֶתוא יריִבָעָהְו לֹורּבַה תֶרְזְגַמְבּו לרבה יצרחבו |

 פ = ֶלָשּוְרו םעה"לָכְו דָוָּב בָׁשו ןומע-יִנְב יִרָע לכל 1
 רֶמִּת ּהָמָשּו הפי תוחֶא דֶנְּדדְּב םולָשְבאְלּ ןָכדיִרְחֶא יָהיַוי 13

 רַמְּת רּובֲעּב תולחְתֶהְל ןֹונְמַאְל רצו :דִוּדְַּב ןוגמא ָהָבָהֲא
 :הַמּואְמ ּהָל תושעל ןֹונָמַא יִניִעְּב אָלְּפיַו איה הַלּותְב יִּכ ותחא
 םֶכִח שיִא בֶדָנֹיְו דוד יִחַא הָעְמָשְְְּב בֶדנוי ֹומְׁשּו ער ןֹונְמַאָלּו
 אולה רֶקּבַּ רָב למה" ןְּב לד הָכָּכ הָּתַא עּוְּרַמ ול רֶמאַּוצ :דאָמ
 :בהא ינַא יָחֶא םִלָׁשְבַא תֹוָחַא רָמְּתתֶא ןֹונְמַא ול רָמאיַו יִל דיִגַת

 תואר ךיִבִא אָבּ לָחְתַהְו שמ בכׁש בֶדְנּוהְי ול רמו |
 יִניִעְל הָתָשַעְו םָחַל יִנָרְבַתְו יתֹחַא רָמָת אָנ אֹבָּת ויִלַא ּתְרַמֲאְו
 לָחְתִיַ ןונְמַא בֵּכְׁשיוֿ :ּהָדימ יִּתֹלַכֲאְו הֵאְרֲא רֶׁשֲא ןעמל היִרְּבַה-תֶא
 יִתוחַא רַמָּת אנא מַה לא ןונְמַא רָמאיַו ותארל למה אביו
 רַמָּתִדלֶא דָוּ חלש :ּהָדיִמ הָרְבֲאְו תובָבל יֵּתְׁש לניעְל בּבלְתּו
 לתו :היִרְּבַה ולדישעו ךיַחֶא ןֹונְמַא תיִּב אנ יכל רמאל הָתְיַּבַה
 211 prb 6 6"6רדועְּב | 220 יִנָּנַחְו 1 א יִנֵּגֲחִי | ל 655 8 םיהלא |246+
 רַהַמַו | ל ק6 M5083 אָרְקִתַו | 25 * סז5 ומְלֶשיַו (cfOMSS{ + eum || ל 018(61-0)

cf IR 5 |16רַבְדְּב | 261 קוט םִיָּמַה 6127 | 40 *1 זמ 6 6 םכְלַמ,  
 860 ICh 2 ןְבָא ּהָבּ | בז *1 דיִבָעָהְו | ל 16 0 ןָבְלַמּב א ןפֶלִמַּבי | 0ק 13,

2 trsp — ad 1תחַא | 3 al loc הָמש 
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 בָּבְִּתַו ׁשֹוָלָּתו קצָּבַה-תֶא חֶקִּתַו בכש אּוהְו ָהיַחֶא ןֹונְמַא תיִּב רַמְּת

 יָנָפְל קצת "תַרָשמַהתֶא חקתוי :תבְלַהיתֶא לַשבְו ויניל
 ׁשיָאלְכ 'ּואָצַו ילֲעַמ ׁשיִא-לָכ ּואיצוה ןֹוֹנְמַא רמו לֹוכֲאָל ןַאָמנ
 מ הָרְבֲאְו רֶדָתַה הָיְרּבַה יִאיֵבָה רָמְּתלָא ןֹונְמַא רָמאיִניי :ויָלעַמ
 :הֶרְדָחָה ָהיֶחֶא ןוְנְמַאָל אָבָּתַו הָתָשָע רֶׁשֲא תֹובְבְלַה-תֶא רַמָּת חקת
 :יתוחא יִמַע יֵבָכְׁש יִאֹוב הל רָמאיו הָּב"קְזֲחִיו לָכַאְל וילֲא ׁשֵגַּתַוונ
 -לַא לֵאָרׂשיְּב ןכ הָׂשעידאל יִּכ יִנַּנעֶּתדלַא ֵחֲאדלַא ול רָמאָּתְנ>

 הָּתַאְו יִתּפְרָח"תֶא ףילוא הָנָא ינֲאְו :תאזַה הָלָבְנַהתֶא הָשַעת
 אל יִּכ ךְלִמַההלַא אָנירָבַּר הָתַעְו לֶאְרָשיְּב םילְבְנַה דַחאָּכ יָה
 בָּכְׁשיו ָהָנַעְיַו הָנמִמ קנֲחָיו ּהָלוקְּב עָמָשל הָבֲא אָלְיי דָמִמ יֵנֲעָנְמִ
 הָאְנָשַה הָכּורְג יִּכ דאָמ הָגֹודְּג הֶאְנׂש ןֹונְמַא ָהֶאָנְׂשִיויפ ּהָתֹא
 :יכל ימּוק ןונְמַא ּהָלרַמאיו הבהאא רשא הָבָהֲאַמ ּהָאְנָש רֶׁשֲא
 תשע רֶׁשֲא יתָרֲחַאַמ תאזה הְלּודְנַה הערה תודאדלַאי ול רָמאְּתוֿפ
 רמי ותְרָשִמ ורענ-תא ארקיניז :ּהָל עָמֶשל הָבִא אָלְו יִנֶחְלַשל יִמָע

 הילרי :ְהיִרֲחא תַלָּהה לֶעְנּו הָּוחַה יִלָעִמ תאָזתֶא .אָנוחלש
 אָציִו יםיִליִעָמ תֶנּותְּבַה ּךָלָמַה-תֹונְּב הָנְׁשבְלַּת ןכ יִּכ םיִסַפ תֶנְתְּכ
 -לע רפא רָמְּת חָקּתַויפ :ָהיִרַחֶא תַלָהַה ילעְבְו ץוחה ֹותְרׁשְמ ּהָתוא
 ּהָשארדלע ּהָדָי םֶׁשֲּתו הָעְרְק ָהיֵלֲע רשא םיפפה תָנָתָכּו השאר
 ְךיִחֲא "ןונימאה ָהיִחֶט םֶלָשְבַא ָהיֶלֵא רָמאיִויי :הָקעְַו ולה לת
 ְךְּבְלתֶא יִתיִשָּתִרלַא אּוה ךיִחֶא ישירחה יִתוחַא הָּתַעְו ףֶמַע היה
 ְלֶמהויי וָהיִחֶא םיִלָשְבַא 'תיּב 'הָמַמָשְו רֶמָּת בָשָּתַו הָּוה רֶבְּנל
 רבְדדאלו> :ידאָמ ול רחיו הֶלֶאָה םיִרְבְּרַהלַּכ תא עמָש דוד
 ןונְמַא-תֶא םולָשְבַא אָנְׁשיִּכ בוטדדעו עְרַמְ ןונֶמָאדםַע םולָשְבַא
 םיִתְנָשַל יִהָיַוי סם וֹותֹהַא רַמָּת תֶא הָּנִע רֶׁשֲא ָבְּדדַע
 אָרָקיַו םִיָרְּפֲאדםִע רֶׁשֲא רֹוצָח לעֶבּב םולָשְבַאל םיִזזג ויהיו םיִמָי
 "הַּנַה רָמאיו ּךְלָמַה לא םולָשְבַא אבו :ָּךַלמַה יִנְב לכל םולְשְבַא
 ּךְלִמַה רַמאיו*5 :ּדְבעְדםַע ויָדְבעו למה אָנִי בעל םיִזְזְנ אָנ

 8 0 שֶלֶּתַו א שולָּתַו | 9 * ;cert קזק5 קציו תֶרָשְמַה"תֶא אָרְקּתוס) |
 b VarS gBL ּואָצ | r2 sic 48 | 14 3MSS ּהָמְע,1? ּהָּתִא | 51 2 ַאָהַמ ץeו ֹותָבֲהַאַמ |

prps16 = 1 6 679 תֶרָחאָהַמ תאוַה הֲעָרָה הָלּודְג יִכ יֵחָא-לַא | 7 ל חלש | 18 *  
vel potius pil} | 20 *1העֹוול  = rg 65% kai kpdtovcaמ | ל? ו לעני ||  

 ? ןֹונְמַאַה | * ?a1 ן || < 560755 תיִבּב | 2r ג 6 sey ונְּב ןונְמַא ַחּורדתֶא בֵצֲע אלו
 אּוה ֹורֹוכְב יִּכ ּובָהֲא יִּכ | 23 67 Foppaiu, 1 (cf 2Ch 13,19) DD} vel רע.
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 ְּ"ץֶרֿפי לע דְֵּכִנ אָלְו ּונָלְּב ךלג אָ" לַא יִנְּב-לַא םֹולָשְבַא-לָא
 ּונָּתֲא אָנְְרְלי אלו םולָשְבַא רמו :והכרבינ תֶכָלְל הָבֲאדאָלְו
 םֹולְׁשְבַא וְּב"ץֶרֿפו=ז וְַּמַע ךלי הָמָל ףלמה ול רַמאיַו יָחֲא ןֹונְמַא
 -תֶא םולָשְבַא וצו : מַה י נבל תֶאְו ןֹונְמַא-תֶא ּותֶא חַלְׁשיַ
 ְּכַה םלילַא יִּתְרַמָאְו יב ןונְמַא-בל בֹוטְּכ אָנּואְר רמאל ויָרֲעְנ
 םָכְתֶא יִתיִנְצ כנָא יִּכ אלה ּואָריּתילַא ותא םָּתַמַהַו ןֹוָגמַא-תֶא
 הנ רֶׁשֲאַּכ ןונמאל םולְׁשְבַא ירעג שעיר :לוחדינָבל ויהְו ּוקְזִח
 יִהְיַנ :וסנינ וְּרְפִלַע ׁשיִא ּוָבְּכְריִ למה נְּבלכּומֲקַו םֹולְׁשְבֲ
 -לָכ-תֶא םולְׁשְבַא הָּבַה ראל דול האָב הָעָמְשַהְו ךֶרֶדב הָמַה
 ויָדְּבְתֶא ערק ךלמה סקיוי* :דָחֶא םָהְמ רתונהאלו ְּךֶלַמַה יִנְּב
 -ןְּבו בָדְנוי ןעיו+ :םיִדָנְב יִעְרְק םיִבָצַנ וידבעה לָכְו הָצְרֲא בֵּכְׁשי
 למה םיִרָעְּנַהְלָּכ תֶא יִנדַא רמאידלא רָמאֹיַ דוְדְדיִחַא הַעָמַׁש
 םּויִמ הָמיִׂש חַתְיָה םולְׁשְבַא פד לע תמ ּוּדבְל ןוְנְמַאיִּכ ּותיִמָה
 רַבְּד ובל לֶא ףלמה ינדָא םשידלא הָּתַעְו :ותחַא רַמָּת תֶא ותנע
 םֹלְׁשְבֲא חַרְבּי+ :תַמ וּדבְל ןֹונְמַא םאיָכ ּותמ למה י נבל רמאל
 מ" םיִכְלְה בלהםע הָגַהְו אי .וָניעְדתֶא הֶּפצַה רַענַה אָשינ
 ואב ּךְלָמַהְיִנְב הנה ּךְלֶמַהְלֶא בֶדְנוְי רָמאיַנ5 ורָהָה דצמ ויֵרֲחַא
 ואב ְלָמהדיִנְב הָּנַהְו רֵּבַרְל ותְלַכְּּו יהי :היִה ןּכ ךּדְבַע רֶבְדִּ
 :דֶאָמ לודָּנ יֵבְּב ּוכָּב ויְדָבַעְ לָכְ למה םַנְו ּוּכְביִנ םלוק ואש
 יִלָּבַאְתִיַ רוש ְּךִלִמ ירּוָחיִמַעְְְּב ימָלּתִדלֶא לי חרָּב םולְׁשְבֲאְו
 םְׁש-יִהו רּושַָג ליו חַרָּב םלְׁשְבֲאְו ס :םיַמָיַה- לכ נבלע
 :םינָש שֶלָש

ORYןונְמַא-לע םֶחָנדיִּכ םוְלָשְבַאלֶא "תאָצְל ּךְלַמה ידָוָּ  
 :םולָׁשְבַא- לע למה בלי הָיְרְצְּב בָאְוי עניני 14 o :תַמיִּב
 ָהיֶלַא רֶמאַָו הָמְכַח הֶׁשא םָׁשִמ חקר הָעֹקְּת בוי תַלְׁשני
 הָז הָשאָּכ תיִיִהְו ןֶמָש יכּוָּת"לַאְו לָבֲא"ידְגִב אָנ"יִׁשבְלְואָנלְּבַאָתַה
 רֶבָּרַכ ויֵלֲא ּתְרַּבִדְו ךְלָמַהְדלֶא תאָבּוג :תמזלע תֶלָּבַאְתִמ םיִּבַר םיִמָי

 25. 27 cf ad 1 28,23° | 26 VarS אלו | 27 ins 6 664 םולָשְבַא שעיו
 ָךֶלַמַה הָּתַׁשָמְּכ הָּתְׁשִמ | 31 יי c! 9 םֶהיֵדְגִב ערק ויִלַע םיִבָצָּנַה | 32 א%6

et ins15< 0 | 34 ™ 6 69 1 םינרֹח ָךֶרַרַּב MSSהָמיִש | 33  KO:0% הָמּוש  
co!םינרח ְּךֶרָּדִמ יִתיִאָר םיֵׁשָנֲא רמאיו ְךֶלַמַל דניו הָפֹּצַה אביו דָרּומַּב | 37 *  

 MSS 0 Vrs דּוהימע || * ins hic 6 6F(3) al ָךְלַמַה, vel ante ‘nl 6 0 עַמשיו +
 דוד | 39 *-* 1 ַחּור לָכְּתַו ;cf 6 | * cet 1 ?'ִבָאְל תאָשְל | 6ק 14, 1 1 ? דלא

*28 , 



 436 ב לאומש 19—14,4

 -לֶא תיִעְקּתה הַׁשֲאָה אֹבָּתוצ :ָהיֵפְּב םיִרָבְּדַה-תֶא בָאֹוי םֵׂשַו הזה
 :ךְלמה הָעָשּוה רַמאּתַ ּוחַתְשָתִ הַצְרַא ָהיפַאדלע לִֵּתַ למה

 יִנָא הָנָמְלֲאהָׁשִא לָבֲא רמאתַו ךל-המ למה ּהָלְָמאַ ם
 ןיִאְו הָרָשְּב םֶהיִנָש וניו םִנָב יִנָש ְךְתָחְפְׁשִוéֿ :יִשיִא תֶמָיו
 "לכ הָמָק הַּגַהְוז :ותא תֶמָיַו ידָחֶאָהְתֶא דָחֶאָה וכי" םֵהיֵניִּב ליִצמ
 ׁשֵפָנְב ּוהֲתַמָנּו ויִחֶא הָּכַמ"תֶאו יָנְּת ּורָמאיו ףֶּתְחַפָשלַע הָחָּפׁשִּמַה
 רֶׁשֲא יִּתְלַחּנ-תֶא ּובְכְ שרה םַּג יהָדיִמְׁשנְו גְרֶה רֶׁשֲא ויחֶא
 ס :הָמְדֲאָ רנּפדלע תיִרֲאְׁש םש ישיִאְל"'םוש יִתְלָבְל הָרֶאִשנ
 רַמאתופ :ךילע הוצא יִנֲאַו תבל יכל הֵׁשֲאָה-לֶא למה רָמאו*
 יִבָא תיֵּב"לַעְו ןועה ךלמה ינדַא לע ךלמַהלֶא תיִעֹוקְּתַה הָשאַה

 יותאבהְו ךילא רבה" ףלפה רֶמאַי ס :יקנ אסכולה
 התא ככ ניר רָמאּתויז דב תענל דוע אה לא

 אָנירָבַדְּת .הָׁשֲאָה מאת :הָצְרָא ְּךֵנּב תרעׂשַמ למוד הוה
 הֵׁשֲאָה רמתו ם | זיִרְּבַּד רַמאיַו רַב מַה ינדַא"לֶא ְךְתָחפִׁש
 יהָּנַה רַבָּדַה ְךְלַמַה רֵּבַּדִמּו םיָהלֲא םעדלע תַאְזָּכ הָּתְבָשָח הַּמָלְו
 םִיַּמַכְו תּומָנ תומדיִּכ+ :ֹוחְּנ"תֶא למה ביִשָה יתְלְבְל םֶשָאְּכ
 בשֶחְו שָפַנ םיִהְלֶא אָשַי אָלְו ּופָסֶאְי אל רֶׁשֲא הָצְרַא םיִרָנִנַה
 -לא רֵַּרְל יִתאַּבהירָשַא הָתַעְר5 חְָּנ ּונָמַמ חי יּתלְבְל תֹובְׁשֲחַמ
 ְךְתָתְפִׁש רָמאָּתַו םעֶה יֵנֲאָרְי יִּכ הָּזַה רָבָּדַהדתֶא "יִנֹרֲא ףלמה
 יִכ6 :ּותָמִא רָבְּדתֶא למה השי ילוא ףֶלֵמַה-לֶא אנ"הָרְּבדַא

 -תֶאְו יַתא ריַמְַׁהְי שיִאָה ףּכמ ֹותְמֲא-תֶא ליעהְל לה עֶמְׁש
 ינדַא"רַבּד א-ה "תחפש רמאתויז :'םיִהלֲא תָלֲחנִמ דחו יִנְּב
 בוטה ַעֹמְׁשל ּךֶלַּמַה יֵנֹדֲא ןֶּכ 'םיִהלֲאָה ּךַאְלַמְּכיִּכ הָחָנְמַל מַה
 -לֶא רַמאיו ָּךֶלַּמַה ןעיו ם ְָּמִע יֵהְ ְךיִהלֲא הָוהִו עֶרָהְו
 רַמאּתַו ְָּתֹא לַאׂש יִכֹנֲא רֶׁשֲא רֶבָּד יֵּנַּמִמ יֵדֲחַכְת אָוז "לא הָׁשֲאַה

 לבב ַּתא בָא יה למה רָמאּופ לָמַה ינדא אָנירְּרִי הָׁשֲאָ
 ןיִמהְלוישָאַא ְּךכֶּמַה ינדא ְךֶׁשֶפַנייַח רָמאת הָׁשֲאָה ןעָתַו תאָז
 4 sic c mlt MSS Vrs; 8 c MSS Edd רַמאתַו | 6° 1 6 67 דתא 'ה ףיו

 ויִחֶא | 7 * 3ּודיִמְשַהְו, 14 || * א םוש 0 םיִש || זס * 5*69 -יִמ || ל 1 prb ות--|
<peMSS || * <6 |זז 1 תֹוּבְרַהַמ, 0 תַּב-- | 13 ? 5 הָיָה | 14 1 בשוח | 15 *  
cf 16* || 19 * Seb6 64 מַה | * 66 הוהי | ז7 * 6" הָשֶאָה |"  ins16 *  

 שי mlt MSS) שיִא).
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 ינָנִצ אּוָה בָאוי ָּךְֶבעיִכ ךְלֶמה ינֹדֲא ָּבְדרְׁשַא לָּכִמ יליֵמְׂשַהְלּו
 בָּבְס רּוָבעַבְל*פ :הָּלֲאָה םיִרְבְּדַה" ל תֶא ְךְתֲחַפְׁש יִפְּב םש אּוהְו
 םַכָח .ינדאו הָּזַה רֶבְּרַה"תֶא בָאוי בע הָשַע רֶבָּרַה יִנָּפדתֶא
 רָמאַַי פ ץֶראּב רֵׁשֲא-לכ"תֶא תַעָדָל םיִהלֲאָה ףאלמ 2 תַמָבָחְּ
 -תֶא בָשֶה ְךֶלְו הֶּזַה רָבְּדַהדתֶא יִתיֵׂשְע אָנ"הַּגִה | בָאוילָא למה
 ֶרבִנ ּוחָּפְשיו הָצְרֶ וינָפילֲא בָאֹוי Spny22 :םִולְׁשְבַאדתֶא רַעַּנַה
 ךיִניֵעְּב ןח יִתֹאָצָמיּכ ְךְדְבע עלי םויה בָאוי רָמאָנַו ךֶלָמַה-תֶא
 ליו בָאוי םָקי :"ןדְבע רבְּד"תֶא ךָלַמַה הָשעְרַשַא ְךֶלַּמַה ינדַא
 בסי למה רַמאיוי>+ סם :םלשורי םוְלָשְבָאדתֶא אביו הָרּושִּ
 אל למה יִנָפּו ותיִבלֶא םּולְׁשְבַא בפיו הָאְרִי אֶל יִנָפּו ֹותיֵּב"לֲא
 לארשוה לכ הפו-שיִא הָיָה"אְל םולשְבַאְכְו פ האר
 וחלב :םּומ ֹוב הָיהְדאל ודקדק דעו לגב ףַּכִמ רָאָמ ללהל
 ותְלְִו וילע דֵבָכיְּ חני רֶׁשֲא םיִמלוםיִמְי } ץקמ הָיָהְו ושאר"תא
 דיר :ךלמה ןֵבֲאְב םיִלָקְׁש םִיתאָמ ושאר רעָשדתֶא לֶקָשְו
 הָשִא הָתְיָה איָה רַמְּת ּהָמְׁשּו תַחַא תבּו םיִנָב הָשולש םולָשְבַאְל
 םיִמָי םִיָתָנְׁש םַלָשּוריִּ םֹולְׁשבַא בשורה ס  :הֶאְרַמ תפי
 -לֶא ותא ַחְלשל בָאוידלָא םוׁשבַא חלש :הֶאְר אל ךָלַמַה ינו
 :אֹובְל הָבֲא אָלְו תיִנַש לוע חלשינ ויֵלֲא אוָבְל הָבֲא אָלְו ֶלֶמַה
 וכל םיִרֹעְׂש םֶשדּולְו יִדָילֶא בָאוי תֶקְלָח וא ויִלבעְלֶא רָמֲאּו>

 םקיויי :שָאְּב הָקְלְחה-תֶא םיָלְׁשְבַא יִדְבַע ּותציו שָאְב ָהיֵתּצוַהְו
 ךידָבַע ּותיֵצַה הָמְל ויָלֵא רָמאַיַו הָתְיְּבַה םוְלָשְבַאדלֶא אבו בָאוי
 יִּתְחְלָש הֵּנִה בָאוילֶא םולָשְבַא רַָמאיַר שאב יָלירְׁשַא הָקלֲחַה-תֶא
 יִתאָּב הָמָל רמאל לפה תא ֲחְלׁשֲאְ הָּנַה אָּב רמאָלִּיִלַא
 יּב-ׁשְי-םִאְו ְךְלִּמַה יִנָּפ הָאְרֶא הֶּתַעְו םָשַדיִנַא דע יל בוט רּושָּגַמ
 םולָשָבָאלֶא אָרקיו לדגי למה לֶא בָאוי אבירי :יִנֲתְמֲהַו ןוע
 קשיו למה נפל הָצְרַא ויפַא-לעיל וחיו מַה אבו
 פ | םולְשְבַאְל ךֶלָמַה

 םיִשָמַחְו םיִסְסְו הָבְּכְרְמ םולָשְבַא ול שעיו ןַכ יִרְחֶאַמ יִהוי 5
 לוג 75 5

 ויו רעשה רה רי"לע דֹמָעְו םולָשְבא םיִכשהְי :ויָנְפל םִיצר שיא
  compl MSS ‘WY (tum K tum Q) | 22° Soraeiליִאָמְׂשַהְלּו || כז ® Varל 10

 < || ללהמ? || 26 616 ז | 25 695 ))au0://5( 00"לע | * א ודבע, 151155 0 רבע
27 67074 Maaxo cf 1R 15,2 | 30 1 6 0 ָהּותיִצַהְו | 33 ns 6 6 לפיו 



 438 ב לאומש 19—15,3

 םולָשְבִא אָרְקיַו טֿפְׁשִמלְךָלָּמַה"לֶא אֹובָל ביִר"ול"הְוָהירָׁשֲא שיִאָה"לָּ
 ְָּבע לֵאָרְׂשִייֵמְבׁש דחאמ רָמאיו הָּתַא ריִע הּנַמְיֲא רָמאיו יל
 ְךל"יֵא עמשו םיִחְכְנּו םיָבֹוט ְּךיָרָבָד הֶאְר םולָשְבַא ֹוֶלֲא רָמאָיַ
 אבי יֵלֲעְו ץֶרָאְּב טפש יִנֲמְׂשְיָמ םולָשְבִא מאלו ָלַּמַה תֶאַמ
 יי הָנָהְ ויקה יטָפְַמּבִ ולהְיהְוירָשא שי

 םולָשְבַא בגנונ יוזלמה לא טפְׁשִמל ואָבְידרָשַא לֶאְרשילָבל ? הגה רַבּדּכ
 רַמאֹיַו יהנָש םיִעָּבְרַאי ץקמ יהייז | ם :לֶאְרְשי יׁשְנֲא בלא
 הויל יִּתְרַדְנ-רָשִא יִרְדְנ-תֶא םִלְׁשֲאַ אג הָכְלֲא למה לא םּולָׁשְבַא
 "םָא רָמאָל םָרֲאּב רּושְנְב יִתְבָשְב ףדבע רַדָנ .רֶדְניִּב :ןורְבָחְ
 למה ל"רַמאיפ : :להָוהְיתֶא יִּתְדַבַעְ שור הָוהְי יִנָביִׁשְי יבישו
 םיִלָנַרְמ םולָשבא הֶלשיוופ ס | :הָנוְרְבָח ךלו םקיו םֹולָׁשְב דל
 ְךְלֶמ םרַמַאו רֶפשה לוקדתֶא םֶכְעַמְשִּ רמאל לֶאְרשי יטְבְׁש-לכְב
 םלׁשְּריִמ שיא םִיֵתאָמ וכלה םולָשְבאתֶאְויי ס :ןוְרֶבָחְּב םולָשבא
 םולָשְבַא חַלָשיַנ* ם רב ּועְדְי אָלְו םָמָתְל םיִכְלְהְ םיִפְרְק
 םיִחְבְּזַהדתֶא וחְבְזַּב הלָּגַמ וריעמ דוָּד ץעוי ינליִגַה לֵפתיִחַאזתֶא

 רימה אביו :םָלְׁשְבַאזתֶא בָרו ףלוה םֶעָהְו ץפא רָשַָה יהי
 דִוָּד רָמאַיַו+ :םִֹולְׁשְבַא יִרָחֶא לֵאָרְׂשִי שיִא-בָל הָיָה רֶמאֵל דִוְּדדלֶא
 ּונלְהְיַהְתְאל יִּכ הָחְרְבְנְו ּומּוק .םֶלָשּוהיִ וָתְארֶשַא וידבַעְד -לָבל
 ניִלע ַחיִּדַהְו ּנְנָשָהְ רַהַמִיְּפ תל ּורַהמ םֹלׁשְבֲא יִנָּפִמ הָטיִלָפ
 למה לֶא למה" ורמאיו 5 :ברָחחיפל ריִעָה הָּבַהְו הָעְרֶה-תֶא
 וָתיִּבלְכְ ְךֶלֶּמַה אציר< :ףידבע הָּנִה למה יִנדַא רַחְבְירָשַא לָבּ
 אָצִיַו יז :תִיָּבַה רֶמָשל םיִׁשְנַלַ םיִשנ רָשָע תֶא למה בזעיו ויִלְגְרּ
 םיִרָבְע גיב : :יקחְרּמַה תב ּודְמַעְיו וילג יםעֶה- לב למה

 -רֶׁשֲא שיא תואְמִישש 'םיִָּגַהילֶכְ תלה" יִתְרכַהלָכו ודל
 דלֶא ְֶמַה רֶמאַיוי מַה יגֶפילע םיִרְבְע תַּגִמ "ולָנרְב ּואָּב
 הָּתַא יִרָכְנייכְּלֶפַהְסִע בֵׁשְו בּוש ּונָּתַא הָּתַא-םנְךְלַת הָמָכיִּתּגַה ִּתַא

ca 30MSS7?4°1ַא[ | * 'ַמּו >678 | 5  || avhp6 ח6  cf15, 21? שיא,  Cp 
 וב | 7 1c 675 ג 61 1160 םיִנָש עַּבְרַא | 8 *16 665 בֵׁשָה (א בישי) |
 ל 6% + ןּורְבָחְּב | 12 ins 6 6" אָרְקיַו 3 | 16 2 81 || צד *16 21155 65% ויָדְבַע |
 לכ 6095014 ad) 18) רָּבְדָּמַה תיִזְב 6 23 !irreptum; 14) | 18 * 1 6 GP םִעַה

(mac 6 (660ג | * 1 prb יתַּגַח יִּתא יֵׁשְנַא-לכו. || > 68 201155 1? )vel ול | 
Ig 16 IMS Edd 630 ‘np. 
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5 SAMUEL II 439 

 תֶכֵלְל ונָמַע יִּעוְנַא םַהְוְךַאֹוּבולוָמּת= :ףמוקמל הָּתַא הָלּג-םנְו
 דָסָח יָּּמע ְףיָחַאזתֶא בֵׁשָהְו בוש ףלוה יִנֲאֹרְׁשֲַא לע ףלוה ינַאו
 יב למה יִנֹדֲא יַחְו הֶנהְידיִח רמאיו ךַלָמַהתֶא יֶתַא ןפיוי* :תַמָאְ
 יב םייֲחְל"מֲא תומא למה ינדָאו םָשדהְיהְ רֶׁשֲא םוקמְּב םא
 יִּתְגַה יִתא רבעינ רבע ל יֵּתַא-לֶא דָוָּד רָמאיו> ְִִּּבַע הָיִהְי םש
 לוד לוק םיִכּוּב ץֶראָה לבג :וּתִא רֶׁשֲא ףַטַהִלְבְו ויָשֶנָא"לָכְו
 -לַע םיִרָבַע םעָה"לָכְו ןורדק לֵחנְב ורבע ךֶלֶמַהְו םיִרְבְ םעָה"לְָ

 םיִאְשְג ותא םיולה"לְכ קולעדסנ הני :ירָבְמַה"תֶא דד נפ
 ירָתָיְבָא לעני םיִהלֲאָה ןוָרֲאזתֶא וקנו םיִהלֲאָה תיָרְּב ןורַאתֶא
 בׁשָה יקּודָצל ָלֶמַה רָמאיַנ 5 ם :ריִעָה"ְןִמ רובעל םַעָה"לְּכ םתיֲע
 יִנָאְרַהְו יִנֹבְׁשֲהְו הוהְי יִגיֵעְּב ןח אֵצְמָאדמַא יריעה םיִתלֲאָה ןֹורֲאזתֶא
 יִל-הָשעַ יִנָנִה ִָּּב יּתְצַפַח אָל רמאי הָּכ או :ּוהְוְנ-תֶאְו ותא

 יהָאורה ןפה דְדלֶא ןלֶפה רָמאויז ם :ויניֵעְּב בוט רֲֶׁאּב
 יגָש רָתְיְבָא ּ תוהו 3 ץעמיחאו םיִלְשְּב ריִעָה יהָבַׁש הָּתַא

 ee שא רַתְיְבאו קו בשר דא ריגה םֶכָמַעִמ רב
 שאר הָפּובּוו הלע םיִתיָנַה הָלַעַמְּב ּהלע דודו :םש ובשיו םלשורי
 ושאר שיא ּופָח וּתֲארַׁשַא םעָהדלכְו ףָחֵי ךלה אּוהְו יֹוֿפֲח ל

 םָלָׁשְבַא-םע םיִרָשְקַּב לָפְתיִחַא רמאל ידיגַה דודי :הָכָבּו הָָע עו
 -רע אָּב לוד יָהיוצ :הוהְי לַפְתיַחַא תצע-תֶא אָג"לָּכִס דֵוָּד רֶמאיַ
 יֵּכְרַאָה ישּוח 'רתארקל הֵּנַהְו םיהלאל םש הֶוֲחּתְׁשִיײרְׁשַא ׁשאֹרָה
 יִּתַא ָּתְרְבָע םֵא דָוָּד ול רַמאו :ושאר-לע הָמְדֲאו ותְנָּתַּכ עורק
 ינָא ףרְבע םלְׁשְבַאל תְרַמֲאְו בּושִּת ריִעָהםֶאְו :אשמְל ילע תָיָהְו
 הָּתְרפַהְו ףדְבע נאו הָּתַעְו וַאַמ נאו ו ְּךיֵבֲא דָבֲע יהָיְהָא למה
 םיִנַהְּכַה רַתָיְבִאְ קר םש ְךֵמע אולה :לָפְתיִחַא תצע תֶא יִל

 רֶתְְבאּ קיָהל דיה למה תיִּבמ עַמָשִּת רֶׁשֲא ָבַָּהלּכ הָיָה
 20 *1 6 0 ךַעיִנֲא | ? ומ 6 6 ְךֶמִע הֵׂשֲעַי הָוהיַו | 2: 66 0 | 23 !דַמע |
 ל-ל 1 6 18?(64) רבדמב רֶׁשֲא תיִנַה ךרד ויָנָפ"לע (הoת MSS om תא) | 24 ==1
 רֶתְיְבֲאְו cf 29 | 1 4 | = prb alc 6% | 25 * ? ₪ רתיבאו ₪1 ּובָשָה
 cf 27.29 | ל 64 + ֹומֹוקְמְּב בָשִיַו | 27 516 6ּואְר | '1ּובָש רֶתִיְבָאְו 6! םֶכְּתִאְ |

3r 1 6תוברעב 1 % | 20 65% בֵׁשיַו | 30 == 13155 2506 ושאר |  Vrs28 0  
 65% 61 62885 8]) דֵּנִה דְוְְלּו 255 דודל, 115 דה | 32 6+ ךִוָד הערב 4

 37 | 34 * 6* ? הָיָחֶא | " 1 מפ יִנַא



 440 ב לאומש 16,16—15,36

 ןָתָנּוהיו קּודָצָל ץעמיחַא םֶהיֵנְב יִנָש םַמע םַשדהַּנַה :םיִנֲהְּכַה
 ישוח אביו :ועמשת רֶׁשֲא רָבְדלּ ולא םֶדָיְּב םָּתְחַלְׁשּו רַתְיְבאְל

 = ם . ְָּוְ אובָי םולְָבַאְו ריִעָה דוָד הער
 וְתאְרְקל תָשְביִּפְמ רענ אָביִצ הֵּנַהְו שארֶהְמ טַעְמ רַבָע דּוְדְוי 6

 הָאַמּו םיִקּומִצ הָאַמּו םָחָל םִיַתאָמ םהילעו םיִׁשְבֲח םילמח דָמָצְ
 אָביִ רָמאָּי 1 הלאה אָביצ- לא לפה ר רֶמאו :ןיו לבג ץיק

 אָביִצ רמי ו ףיעלארב ה היא דלה רָמאּו :רבְּמב ףעיה תוּתָשל
 לאְרְש תיִּב יִל ּוביִשי םיַה רַמָא יִּכ םלׁשּוריִּב בשי הָּנַה ךלּמַהלֶא
 תָשְביִפָמְל רֶׁשֲא לָּפ ל הֵּנִה אָבְצ ללה רמי :יבֲא תּוכְלְמַמ תֶא
 :ךלמה י ינדַא ל יניב ןדאָצְמִא יִתיִוֲחַּתְׁשַה אָביִצ רָמאיו
 -תיִּב תַחַּפַׁשִמִמ אצוי שיא םָׁשִמ הֵּנַהְו םיִרּוחּב"דע דוד למה אבּופ
 -תֶא םיִנָבֲאַּב לקס :ללקמה אוָצָי אַצֹי אָרְּדְוְב יעַמְׁש ֹומׁשּו לאש
 וָניִמיִמ םיִרּבְּנַהדלָכְו םָעָה לכו ד מַה ידְבעדלָּכדתֶאְו דו
 ׁשיִאְו םיִמַָּה שיִא אצ אצ לְלְקְּב יעְמָש רַמָאהֶכְוז :ולאמָשִמְּו
 וָּתְחַּת תבל רֶׁשֲא לּואָש"תיִב יַמְּדולּכ הָוהְי ףילע ביִשָה :לַעיִלְּבַה

 שיא יּכ ָּתָעַרִּב הו נב םּלָשְבא יב הָכולָמַהתֶא הָוהְי ןתיו
 בֶלְּבַה ל?קי הָּמָל ךְלִמַהְלֶא הָיּורָצ-ןִּב ישיבא רַמאיופ :הָּתֶא םיִמְּ
 מ :ושארהתא הֶריִסֶאְו אֵנ"הָרְּבְעֶא למה יִנֹרַא-תֶא הָּנַה תַּמַה
 רַמָא הָוהְי יִּכו ללקי כ הָיְרִצ יֵנְּב םֶכְלְו יל"המ ךֶלַמַה רָמאיָווס
 -לֶא דַוְ רֶמאַויי :ןָּכ הָתיֵשְע עמ רמאי יִמּו דֹוָד"תֶא ללק ול
 יֵׁשְפנ"תֶא ׁשֵקבִמ יעָמִמ אֵצְיהרַׁשֲא יִנָב הֵּנַה ויל לכלא יֵׁשיִבַא
 ילוא 2 :הָוהְי ולדרַמִא יּכ ללקיו ול ּוחינה יִניִמיַהְְַּב הָּתַעְדיִּכ ףַאְו

 :הצַה םויַה 'יִתְלְק תחת הָבּוט יל הָוהְי ביִשהְו "ְנועְּב הָוהְי הארי
 ולה ומעל ירָקָה עלַצְּב ףלח יעָמשו רָב ויִשְנִאְו דד לני
 אָבְוצ | 5 רָפְעְּב רּפעֶו 'ותִמָעְל םיִנָבאְּב ילקסיו 'ללקיו
 -לֶכְו םולְָבַאְויפ :םָׁש שָפָנִיִנ םיִפיִע * וּתַאְירֶשַא םַעָהלֶכְו מַה
 אָּב"רְׁשֲאּכ יהיו :וְּתֶא לָּפְתיִחַאְו םֶלָשּוְרִי ּואָּב לֵאָרְׂשִי שיא םַעָה

cf ad30155 0 םֶחְלַהְו | 3  Cp 16, r cf ad 4,4 | 2 1 6 ca36 18155 הנהו |  
 1 15,28 | 5 ? 1 אביו | 8 ס ויָת-- | זס 1 א יִכְו .+.יִּכ QO יִּכ ...הפ) | 2 *1 6
 68 יֵנֲעְּב (א יִנֹוֲעַּב 0 יניב | ל 0 ותללק | 13 355 64+ הָּומ | °1

lopodvnv ||67 -ח006 ד.  ddl | 14 exc nomen loci;ללקו | ו? לקס |  

15 6 65 dl םעה 



16,17—17,11 SAMUEL II 1 

 יחי םּולָׁשְבַא-לָא ישּוח רֶמאיַו םולָשְבאדלֶא דֶוָד הע יִּכְרַאָה ישוח
 ךָעְרתֶא ףדסח הז יׁשּוח-לֶא םולְׁשבַא רָמאּנ 7 למה יחְי למה
 רֶׁשֲא יִּכ אל טלְׁשְבַא-לָא *שוח רמו :ךעְרדתֶא תְבַלָהאל הָּמְל
 :בשַא ֹוּתֲאָו הָיָהָא 5 לֶאְרְשי שיאי הָּנַה םֶעְהְו הָוחְי רֶחְּב

 הָצֲ 'םכל בה טיל םֹולְׁשְבַא רָמאנ>ס : | פיִנָפל הָיהֶא ּמ
 ךיִבֶא יש לֶא אוָּב םֹלְׁשְבֲאלָא לפתיחַא רָמאָיוז :הׂשעג"המ
 יִבֲא-תֶא ּתְשָאְבְנְיִּ ָאְרשְולְּ עַמָשְו תִָּבַה רומָשל ַחיִּנַה רֶשֲא
 אביו נגה" לע לֵהֲאָה םוָלְׁשְבַאל ומי ָָתֲא רֶׁשֲלְכ יֵרָי ּוקְזֲחְו
 רשא לפתיִחַא תַצַעו :לֵאָרׂשִוהלְּכ יִניֵעָל ויבא ׁשְנלְּפלָא םלְׁשבֲ
 לפּתיִחַא תצעדלְּכ ןּכ םיִהלֲאָה רַבְדִּבי -לֵַאְׁשִי רֶׁשֹאַּכ םָהָה םיִמיַּב ץֵעי
 -הָרֲחְבֲא םֶלָשְבאדַלֶא לָּפְתיִחַא רמאַוי 1? 5 :םֶלָשְבַאְלְדִּנ דָוָדְל"םּנ
 :הָלילַה דָוְדדיִרְחִא הָפְְּרָאְו הָמּקִאְו שיא קא לרשעדםינש אג
 םעֶה"לְּכ סַנְו ותא יִּתְדַרֲחַהְו םילי הָּפְרּו עני אּוָהְ רילָע אוָבָאְו

 בכ יל םעָה"לְכ הביא ל ךלַמַהתֶא יֶתיִכֲהְווִתִא"רֶשֲא
 רשייו+ :םולש הָיִהְי םעֶהילְּ שקבִמ הָּתַא "רשא ׁשיִאָה לפח"
 םולָשְבִא רמאיַו* ס :לֶאְרָשִי ינקֶזלָּכ יִניִעְבּ םֶלָשְבַא יִניִעְּב רַבְּרַה
 אָבִיַו< :אּוָהְדַּנ וויִפְּב-הַמ הַעְמְׁשנְו יִּכְרַאָה ישוחל םנ אנ ארק
 רֵּבְּד הֶּיַה רֵבְַּּכ רמאל ויְלֵא םולְשְבַא רֶמאּיַ .ֿםולְׁשְבַא-לָא ישוח
 ישּוח רַמאָיַנז סם :רָּבַד הָּתַא ןיאדםא וָרְבְּדתֶא השעה לָּפתיִחַא
 :תאְּזַה םַעַּפַּב לָפְתיִחַא ץעְוירשא הצעָה הָבוטראְל םוְלָשְבַאדלֶא

 יִרָמּו הָּמַה םיִרְּנ יִכ ויָשָנאתֶאְו ךיִּבֶמדתֶא ְּתְעדְי הָתַא יש רֶמאּו
 -תֶא ןיִלֵי אָלְו הָּמֲחְלִמ ׁשיִא ְךיִבֲאְו יהָדָשַּב לּוּכַש בֶדּכ הֵּמַה ׁשֹפָג
 תָמֹוְקִּמַה רחב וא םיִתָחַּפַה "תַחּאַּב אֵּבְחְנ"אּוְה הָּתַע הַַּהְכ :םעָה
 םַעָּב הָפָּגִמ הָתְיָה רַמֲאְו עקשה עָמָשְו הָלְחתַּ םָהָּב לָפְנַּכ הָיָהְו
 סֶּמַה הָיִראָה בֶלְּ ובל רש לִיַחןְבםג יאּוהְו יי :םֶלָשְבַא יֵרֲחֲא רֶׁשֲא
 יִכּ ותא רֶׁשֲא ליַח-יִנְבו ךיִבָא רֹוּבְנְיֵּכ לאָרְׂשִוהלְכ עַד סַמִ
 לוח עַבָש רֶאְּבְדעְו ןּדִמ לָאְרשְלְכ ףילע ףסאי ףסאה יִּתַצַעְי
 18 16 Q ץנפ ול | 21 6 ridxuvag tov(kar) חסד. || 23 ca 301155 0 + שיא |
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 12 ב לאומש 1 7,125

 תמּוקּמַה תַתַאַּב ויָלֲא ונאבו* :בֶרּקַּב םיִכָלְה ְּךינַפּו בְרָל םיַה"לע-רׁשַא
 רַתֹונאְלְו הָמְדַאָה-לַע לט לפי רֶׁשֲאַכ רילע ּונֲחְנְו םש אַצְמְנ רָשא

 יואיַשַהְו ףסאְי ריעדלָא"םָאְרי :דָחֶאנ תאר םיׁשְנאָה לְכוּ
 "רֶׁשֲא דע לַחּנהְדע "ותא ּונְבַחְסְו םיִלְבִח איָהַה ריֶעָה"לֶא לאָרְׂשִלְכ
 ׁשיִאלָכְו םולָׁשְבַא רֶמאַצ |  ם  :רירְציםִנ םָש אָצְמְנהאָל
 רַפָהְל הוצ הָוהִיַו לֵפְתיִחַא תצעמ יִּכְרַאָה ישוח תצע הַבֹוט לֵאָרְׂשִ
 -תֶא םולְׁשְבַא-לָא הוהְי איִבָה רובעבל הָכּוטַה לָפַתיִחַא תצע-תָא
 :הערה

 ץעֶי תאֹוָכְו תאְזָּכ םיִנָהְּכַה רֶתָיְבָאדלֶאְו קֹוָדְצלַא ישּוח רַמאיַו5
 :יִנָא יִּתַצַעְי תאְזָכְו תאְזְכְ לארי ינקז תֶאְו םלָׁשְבַא-תֶא לפתיִחַא
 תוָרְבַעְּב הלל ךלתה לַא רמאל דֹוְָל ּודיִנַהְו ּהָרַהְמ ּוחְלַש הָמַעְוי
 :וּתַא רֶׁשֲא םעֶה"ְלָכְלּו ְךְלָמל על ןפ רֹובעֶּת רֹובְע םנְו רָּבְדִמַה
 םֶהְל הֶדיִּגַהְו ּהָחְפָשַה הָבְלַהְו לגרוע םיָדְמִע ץֵעַמיִחַאו ןְתְנְהיִווד
 :הֶריִעָה אובל תוארהל לכו אֶל יִּכ דָוָּ למל ּודיִַּהְו וכלי םָהְו
 -לֶאו ואביו הָּרַהַמ םֶהיֵנְׁש כָל םלְׁשְבֲאְל רנו רענ םָתֹא ארו
 הָׁשֲאָה חָּקִּתַופ :םש ּודריו ורֵצֲחַּב רֶאְב ול םיִרָחְבְּב שיִאתיִּב
 עדונ אלו תֹופְרָה ויל ַטְׁשִתַ רֵאַּבַה יִנפ- לע לֶסֶמַהְדתֶא שֶרַפתַ
 ץעמיח היא ּורְמאיַו הָתְיַבַה הָׁשֲאָה" לֶא םולָשְבָא ל ידבע ּואָבִיַו יי :רָבּד
 ּואָצְמ אָלְו ושקביו םִיָמַה לֿכיִמ ורבע הָשֶאַה םָהָל רֶמאּתַנ ןָתְנּוהי
 ודנו וכל רֵאְּבַהַמ ולעוו םָּתְכל יִרְחֶא ו יָה :םלָשּורי ּובָשיו
 הָכָכיּכ םִיַּפַה-תֶא ּהָרָהְמ ּוָרְבָעְו ּומּוק דלא ּורמאיו דוד למל

 ורבע תא רָׁשֲא םעָהלְכְו ד םָקויי :לָפְתיִחא םֶכילע ץע
 -תֶא רֶבְעְאְק רֶׁשֲא רּדְעָב אָל רַחַארע רֶקּבַה רֹוָא-רע ןָריַהתֶא
 -תֶא שָבָחְיַו ֹותְצְע הָתָשָעְג אֵל יִּכ האָר לֶּפְתיִחאַו< = = :ןךְריַה
 תֶמיַו קֶנָחִיַו ֹותיֵּב"לֶא וַצְיַו וריִעְלא ּותיּבלֶא ּךֶליַו םָקַו רומחה
 | 5 = וי רַבְָּב רַב

 ׁשיִא-לָכְו אוה ןְּרִיַהדתֶא רבָע םלָשְבִאְו הָמיִנְחְמ אָּב דודו
 אָבצַה-לע בָאוי תַחָּת םֶלשְבָא םש אָשְמַעְדתֶאְו5ּ מע לֵאָרְׂשִ
 -תֵּב לְגיִבַא-לָא אְּב"רְׁשַא יילֲאְרְׂשִיַה אָרְתִי ומָשּו ׁשיִאְְוב אָשְמַעְו
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 :דַעְלִגַה ץֶרֶא םלָׁשְבֲאְו לֵאָרְׂשִי ןחינ< :בָאֹו םָא הָיּורְצ תוחא 'שַחְנ
 ןופע-ינְּב תַּבִרַמ ׁשֵהְנוְב יבשו הָמיְגֲחמ דֵוָד אּוְבָּכ יהו ם

 יֵבָּכְׁשִמי5 :םיִלָגְרַ ירֲעְלְגַה ילזרבו רַבָד אמ לֶאיִמַעְּב ריֵבֲמּו

 "ילו םיִשְַעְו לופו יֶלקְו חמקְו םיִרעְשּו םיִעְַו רצוי יִלְּו תופס
 לוָכָאְל וָּתְארֶשַא םַעָלְו דְוְדְל ושיִגַה רֶקֶּב תֹופְׁשּו ןאצְו הָאְמֲחְו שבְדּופ
 דקפיוי 8 :רָּבְדַּמַּב אָמְצְו ףיַעְו בַעְר םֵעָה ּורְמֲא יִּ
 :תֹוָאַמ ירשו םיִפְלא ירש םֶהילֲ םֵׁשיו וּתֶא רָשא םעָהיתֶא דוד

 -לֶא דלה רֶמאּיו יִּתְנַה יֵּתֲא רי תיׁשׁשְ בָא יֵהַא החצב
 סונדםא יִּכ אֵּצֲת אל םַעָה רָמֲא=ו :םֶכָּמַע יִנֲא-סַנ אצא אָצְי םַעָה
 בל ּוניִלא ומישידאל \ ּנְיְצָח ּותָמְידםִאְו בל ניִלֲא ומישידאל סּונְנ
 :"ריִזָעַל ריִעָמ נְל"הְיהְתי בוט הָּתעְו םיִפְלַא הרשע ּונָמְכ יהָּתַעריִּכ

 דַמעיו הֵׂשֲעֲא ם םֶביִניִעְּב בטיידרָשא לפה םָהיֵלֲא רמו
 למה וציו5 :םיִפְלֲאָלְו תואמל ּואְצַי םָעָה"לָכְו רעָשה דלא למה
 "לֶבְו םֹולְׁשְבַאל רעל יל-טַאל רמאל ל יִּתָאתֶאְו יׁשיִבֲא-תֶאְ בָאויזתֶא

 :םולְׁשְבַא רבע םיִרָׂשַה-לכ"תא למה תְּבּועְמְׁש םעָ
 :םִיָרפֲא רעֶיְּב הָמְתְלִּמַה יֵהְּתַו לֶאָרְׂשִי תאָרקִל הָדָשַה םעָה אצוס
 הָלּדְ הָּפַגַּמַה יםָש-יִהִּתַ דְוָד יִדָבַע יִנפַל לַארְׂשִי םע םש ּפְנביול
 -לכ ינּפ"לַע תוָצְפְנ הָמֲתְלִמַה םֵׁשיִהְּת :'פלָא םיְִׁשְ אּוהַה םִיַּב
 :אּוהַה םִִיַּב בֶרָחַה הכא רֶׁשֲאַמ םֶעָּב לֶכָאְל רעיה בֶרִיַו ץֶרָאָה
 אָבִיו דָרַפַהְלַע בכר םולָשְבָאְ דִוָד יִדְבַע נפל םוְׁשְבֲא ארק
 ןיּב ןֿפו הָלֵאָב ושאר קזַחיו הלּודְנַה הָּלֲאָה ךֶבוש תחת רָרְפַה
 דַמֶא שיִא אריוופ :רבַע ויִּתְחִּפְִרָשָא דֶרַּפַהְו ץֶרֶאָה ןיבּו םיִמָשַה
 רָמאיִויי :הָלָאְּב ּיולּת םלׁשְבַא-תֶא יִתיִאְר ּהָּנַה רָמאיַו בָאֹוְל דניו
 הָצְרֲא םֵׁש ֹותיֵּכַה- אל ַעּוָּדַמּו תיִאְר הֵּנַהְו ול דיִנַּמַה שאל בָא
 בָאוילֶא ׁשיִאָה רָמאיַוי :תָחֶא הָרנחְו ףָסּ הרשע דל תת ילָעְ
 יִכ ךלמהד ןֶּבדלֶא יָד חלָׁשֲא-אל ףָמּכ תֶלֲא י יִפַּכְלַע לש יכֹנֲא יאו

 ימ-ּורְמְׁש רמאל יּתַאתֶאְו ישיבאדתֶאְו ְּךְתא ְּךְלַּמַה הָּנצ ּוניַנְזֲאָב
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 444 ב לאומש 29—18,13

 -ןמ רֵחָּכדאָל רֶבדלְכְו רֶקֶש ושְפַנְב יִתיֵׁׂשְעואי :םֹולָׁשְבַאְּב רעַגּב
 נפל 'הֶליַחא ןכ-אלי במי רָמאיִנ+ :דְגּנִמ בָּצְיְתִּת הָּתַאְו למה
 בֶלָּב יַח ּונָדֹוע םולָשְבַא בלב םַעְקְתִיַו ופָכּב יםיִטְבְש הֶשלש חק

 םלְׁשְבַא-תֶא כו באי יִלּכ יִאָשְג םיִָעְנ הָרשֲע בסי הלא
 יִּכ לֶאְרְׂשִ יִרֲחָא ףדָרִמ םֶעָה בֶׁשֵַו רֶפשּב בָאוי עֶקְתיוי :ּוהְתִמיַו
 -לֶא רעיב ֹוָתֹא ּוכְלְׁשִַו םולָשְבַאתֶא ּוחְקיַויז :םַעְהתֶא באו ְּךׂשֲח
 ּוסָנ לֵאָרְׂשִי-לָבְו דֶאְמ לודָנ םיִנָבַא-לַג ויָלְע ּובצַו לודְנַה תַחַּפַה

 רֶׁשֲא יתָבָצמ"תֶא ֹויַחְב וָלבֲצִיו חקָל םִלָׁשְבַאְופ  :ןָלָּהֶאָל שיא
 תָבּצמַל אֵבְקינ ייָמְׁש ריּכְזַה רּוָבַעַּב ןב 'יִלְןיִא רַמָא יִּכ ְךֵלַמַהקֶמעְּב
 ס  :הָּנַה םוּיַה דע םולָשְבַא דִי יּהָל אֵרָקיַו ֹומְׁשדלַעי

 "יִּכָלָּפַה"תֶא הָרָׂשבֲאַו אנ הָצּוָרֲא רַמָא קּדְצָּב ץעמיִחַאַופ
 הָּתַא הָרשְּב שיא אל בָאוי ול רָמאיַו< :ויביא דיִמ הָוהְי ֹוטְפְׁש
 ןֶב -לַע י יִּכ רָשבְת אָל ּהֶּזַה םוּיַהְו רחא םִייּב ָּתְרַשְבּו הָזַה םוּיַה
 הָתיִאַר רֶׁשֲא ְךֶלַמְל דגה ג ישּוכל בָאוי רָמאיַוי :תַמ למה
 רָמאּי קודָצְּב ץעמיחא דוע ףסיו> :ץריו באי ישּוכ ּוחְּתְשיִו
 הָמְל בָאֹוי רָמאיו יִשּוּכַה יֵרֲחַא יִנֲא-םנ אָּנ-הַצְרֶא הָמ יהיו בָאוידלָא
 רָמאּיַנ ץּורֶא הָמְיַהְיְוי5 :תאצמ הָרֹוׂשְּביִא הכלּו יִנָּב ץֶר הּתַא הֶּז
 דִוָדְו :יׁשּוּכַה-תֶא רֶבַעַיַו רֶכַּכַה ךֶרּד ץעמיחא ץֶרָיַו ץור ול
 הָמוחַהִלֶא רעָשַה ָּגדלֶא הַפֹצַה ליו םיִרעשה יִנָשְיְּב בשוי
 דני הָפּצַה ארקיו>5 :יחבל ץֶר שיִאדהַנהְו אָריַו ויניעזתֶא אשיו
 :ברקו ךולָ קו ויִפְּב הָרושְּב בלא ךְלַמַה רָמאיַו למל
 -הָּנִה רָמֲאיַו ירָעשַה לא ָפֹצַה ארקיו ץֶר רֵחַא-ׁשיִא הפצה אָרופ
 יִנַא הָּפֹצַה רָמאֹנז :רשבמ הזז למה רַמאָיַנ ודל ץֶר שיא
 למה רֶמאיו קוָרָצְְְּב ץעָמיחא תַצְרְמִּכ ןושארֶה תַצּורְמתֶא הָאר

 רֶמאיו ץעמיחא אקו :אֹובי הָבוט הָרֹשְּלֲאָו הָז במשא
yeeרַמאַו הָצְרֲא ויַּפַאַל למל הת םולש  aהָוהְי  

 יי רָמאּי Asal רענל 'םולש 2 רָמַאיו>פ | ס , זדלשה
 13 K ושְפַנְב, 24MSS 067 al ‘W— | 14° 1c 616 הֶלָחֶא ןיִכנָאְ) ןֵכָל | ל 64
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 אָלְו 'ְִּּבַעְ-תֶאְו בָאֹוי ְּךֶלַמַה דָבֲע-תֶא ַחלָׁשְלי לודָּנַה ןּומָהָה יִתיִאָר
 הֵּנִהְוז :דִמַעַיַו בסינ הָּכ בֵעְיְתַה בס ךַלִמַה רָמאיופ :הָמ יִּתְעַדָ
 הוהי ּךטֶפָשדיּכ למה נא רָשָּבְתִי יִשּוּכַה רָמאּיַו אב יִשּוּכַה

 סולה יׁשּוכַה"לֶא למה רֶמאָנוי .ם יִלָעםיִמָקַה"לָכ ךָיִמ םויה
 לָכְו לפה יגדא יִבָיִא רענכ ּוָהְי ישוּכה רָמאַיַו םוָלְׁשְבַאְל רעגל
 -לע ליו ךְלִמַה גריי 9 :הָעְרְל ךיִלָע .ּומְקְרָשַא
 םולָשְבִא יִנְב יִנְּב םֹלָׁשְבַא יִנְּב ותְכֶלְּב רָמֶאו הָכְו ךְבָיו רעָשַה תָילע
 בָאֹויְל דנו :יִנְב יֵנְּב םִֹולָׁשְבא ְּךיִּתְחַת יִנֲא יִתּומ ןָתְודיִמ
 אּוָהַה םִויַּב הָעָשְּתַה יהו :םֹולְׁשְבַא-לַ לָּבַאְתַ הָבּב ּךְלַמַה הּגַה
 -לַע למה בצענ רפאל אּוהה םויַּב םַעָה עמָשיּ םַעָהלְבְל לָבָאְל
 םַעָה בֹננְתִי רֶׁשֲאַּכ ריִעָה אֹובָל אּוהַה םויּב םַעָה בננִתיוּו :ֹונָּב
 יּללמַה קעז ויֵנּפדתֶא מאל להו :הָמֲחְלמַּב םֶתּונְּב םימְלְבּנַה
 באח אְבופ  ם  :יִנְב יִנְּב םלְׁשְבֲא םוָשְבִא \ יִנְּב לו לוק
 םיִטְלַמְמַה ףיִדְבַעדלְכ יִנָּפתֶא םויה ָתְׁשַבּוה רָמאיו יתִיְּבַה למה

 :'ִיִשְנַלּפ שָפָגְו' יִשְנ שָפְגְו ךיִתְנְּו יִנְּב שפג תאו םויה ְֶׁשְפניתֶא
 ןיא יִּכ םויה תֶדְגהייִּכ ךיִבַהֶאדתֶא אָנָשַלְו יִּפְנַשדתֶא הָבָהאְל
 םויַה רנו יח םולְׁשְבַא אָל יִּכ םֹויַה יִּתְעְדָיויִּכ םיִדָבַעו םיִרָש ל
 ךיִדְבַע בל לע רֵּבַדְו אַצ םּוק הָתַעו ניב רֶׁשְי זַא"יִּ םיִתַמ

 6 : :התעזהש ל יֶרעּבִמ יל האביר הערה" ל תאז ל
 בשוי ךָלַּמַה הָּגַה רמאל ודינה םֶעָהד לכל רַעָשַּב בש מַה קי
 למה יִנָפְל םַעָהלכ אָבִיו רעש

 -לֶכְּב ןודָנ םעָה-לְכ יָה ס :ויִלָהֶאְל שיא סנ לֶאְרשיו
 ףַּכִמ ּונָטְלַמ אּוָהְו ּוניִבְיא הָּכִמּונְליִצִה ףלמה רָמאל לֶאְרְשי יִטְבָש
 רֶׁשֲא םולְׁשְֲאְו :םִולְׁשְבַא לעַמ ץֶראָה"ןמ חַרְּב הֶּתַעְ םיִּתְׁשלפ
 ביִׁשָהְל םישרחמ םָּתַא הָמְל הָּתַעְו הָמֲחְלַמַּב תַמ ונילע ּונְחַשמ
 יִנֲהְכַה רֶתְיְבֲא-לֶאְ ודא הל דוד להו יי ס למה"
 -תֶא ביִשָהְל םיִנְרְחֶא ּויְהְת הַמָל רמאל הָדּוהְי ינקַזדלֶא ּורָּבּד רמאל
 יחא :ותיִּב-לָא ּךלַמַה לֶא אָּב לאָרְׂשִולְּ רָבְדּו* וָתיֵּב-לֶא ְּךֶלֶמַה
 2g *-ל 3MSS om)1 ) ךרבע-תא 'וי 'ה דבע ַחלֶשָּ | בז >6939 | ספ ג, 61
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 :ּךְלַמַהתֶא ביִׁשָהְל םיִנֹרֲחֲא יְהִת הָמָלְו םּתַא יִרָשְבּו יִמְצַע םֶּתַא
 םיִהלֶא יִל-הַשַעְי הָּכ הָּתֶא יִרָשְבּ יִמְצַע אולה רמת אָשְמַעְלו +
 :בָאו תַחָּת םיִמיַהלְּכ נפל היִהִּ אבצ-רׂש אלמא ףיסוי הָכְו
 בוש מַה לֶא ּוחָלְׁשיו דָחֶא שיִאּ הדּוהי"שיאלּ בבְל-תֶא טי
 ןּדריַה-דע אבי למה בָשיַפ ְּיִדְבעלָכְ התא
 -תֶא ךלֵמַה-תֶא ריִבְעַהְל למה תאָרְקל תֶכָלָל הֶלָנְלַנַה אָּב הָדּוהיִו
 דרי םירוחבִמ רֶׁשֲא יֵניִמְיַהדַּב אָרּגְנְב .יִעְָמַש רהמיויז :ןּרְריַה
 ןמְנְּבִמ מע ׁשיִא ףֶלֶאְרי :דוד מַה .תארקל הֶדּוהְי שיִאדםַע
 ותא ויָדָבַע םיִרָשעְ ויִנָּב רָשָע תָשָמַחְו לּואָש תיִּב רענ אָּביִצְו
 תיָּבדתֶא .ביבעל הָּרָבַעָה יהָרְבֲעְוט למה נפל ןרריה יחל
 למה יִנָפְל לָפָ ארגוב יִעָמְשְו יוָניעְּב בֹוֵטַה תושעלו ףלמה
 רכזת לאו ןֹוֵע לנדא יִל-בָשַחְידלא לפה רַמאַיַו<י :ןּדְרִיַּב וָרְבָעְּב
 םּושְל םֶלָשּוְריִמ ךלֶמַהְדינדא אַציײרְׁשַא םויּב ףּדבע הָועַה רשא תא
 םולה יִתאָב"הַּגַהְו יִתאָמָח יִנֲא יִּכ ףְִּבַע עָדָי יִּבי גובל" לא למה
 ןעלו:* ם :ךְלַמַה ינדא תַאָרְקל תֶדָרָל ףסוי תב לבל ןושאר

 -תֶא לק יכ יִעְמַש תַמּוי אל תאז תַחתַה רָמאיַנ הָורֶעְַּב יׁשיִבֲא
 יִלדּוָהְתִיִּכ הָיּורָצ יב םָכָלְו ילדהמ דוָּב רֶמאו=ג :הָוהְי חישְמ
 םַָּה יִּכ יִּתְעְַי אולה יִּב לֵאָרְשְִּב שיא תַמּוָי םויה ןָמָשְל םִיַה
 עַבָשיַו תּוְמָת אָל יִעָמְשלֶא למה רָמאיַו+ :לֶאְרָשַי"לַע ךְלִמִדיִנַא
 למה תארקל דרי לאש תָשבפְמּו5 סם ִּדְלַמַה ל
 םֹויַהְְוִמְל םֵּבִכ אל ו ויִדְְּבתֶאְו ומָּפָש הָשַעְאָלְו 'ריִלְגְ הָשָעאלּ

 םַכׁשְי אָביּכ יה :םֶלָשְב אָּברְׁשַא םויהירע לפה תֶכ
 :'תָשְביִפְמ יִמַע ָּתְכַלָהדאָל הָּמָל ָךְלִמַה ול רֶמאינ ְךְלמַה תאָרְקִל
 רומחה ייל הֶׁשְּבְחָא' ףדבע מאי יִנּמְר יִדבע למה י ינדַא ראול
 בב לגיא :ףבע חָּפְּפ יִּ ךלַמַה'תֶא ךֵלֲאְ הילע בּכְרֶאְו
 בוטה השעו םיִהלֲאָה ךֶאְלַמּ ַךֵלַּמַה ינדאו ףלמה .ינדַאדלא
 למה ינדאל תֶוָמְדיִשְבַאדםַא יֵּכ יֿבֲא תיֵּב"לכ הָיָה אל יִּכפ ְּיִניֵעְּב
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 דוע 'קעֶזלְו הָקְדֶצ דוע יל-שי-יהמו ְךְנָחְלַׁש יֶלְכֲאְּב ףּדבעדתֶא תֶשָתְו
 יתְרַמָא ְּיֶרְבְּד דֹוע רֵּבֹדִּת הָמַל ְֶלַמַה ול רמאַופ ם מַה" לא
 םּנ למה" לֶא תָשביִפִמ רַמאַוגפ :הָדָשַהדתֶא קְלֶחִּ אָביִצְו הָּתַא
 פ וָתיִּבדלֶא םוֶלָשְּב למה ינֹדַא אֿפ-רְׁשַא יִרֲחַא חָּקִ לָּכַהתֶא

 ןוריה למַה- תֶא רָב םיִלְנְרַ רֶרְי .יִלָעְְגַה לרבו
 לָּבְלְכְדאּוהְו הָנָש םיִנֹמְׁשדןַּב דאִמ ןַקָז לרבו: :ןְָּריּב" תֶא ֹוחָלְׁשְל
 למה רֶמאינצ :דֶאְמ אּוָה לֹוָדָנ שיָאדיִּכ םיֹנֲחַמְב ותָביִשְּב ְלָמַהתֶא
 רָמאופ :םָלָׁשוריִּב יֶדמְע ךִּתֶא ִּתְלְַלְכו יִּתַא רבע הָּתַא יֵלְזרּבהלֲא
 :םֶלשּורי ךלמַה-תַא הָלעֲא"יּ יִיַח יִנָש יֵמְי הַּמַּכ למה לא יֵלְזְרַּב
 ךדבע םעטי"םא על בּוטְ"ןיֵּבועַדֲאַה םויה יָנֹנֲא ּהָנָׁש םִנֹמְׁשַב
 תֹוְרְׁשְו םיִרָׁ ליקְּ דוע עַמְׁשֲא-טַא הָּתְשֶא רֶׁשֲא-תֶאְו לכא רׁשֲא-תֶא
 רבע רבעי טעמז ָָלָמַה ינֹרַאדלָא אשמל = רוע בע הָיָהִי ּהַמָלְו

 :תאזה .הָלומגה למה ינלְמגְו ָמלְו למַה-תֶא יןךיַה-תֶא'
 הרבע הגהו מאו יָבֲא רֶבָק סע .יריעְב תֶמֲאְו ףדְבַע אָניבְׁשִי
 :ּיְניִעְּב בּוטרֶׁשַא תֶא .ולדהשעַו ךָלֶמַה יִגדַא-םע רבעי םֶהְמכ
 בּוׁטַה-תֶא ול"הֶׂשֲעֲא יִנֲאְו םֶהְמַּכ רבעי יִּתֲא ְּךָלֶמַה רָמאופ
 -תֶא םַעָה"לָּכ רֶבעַופ :ְּךָל"הַׂשעֲא יִלָע רֵחְבּת-רַׁשַא לָכְו ְּךיניִעְּב
 :מְקְמְל ב בֵׁשיַו ּוהָכְרְבִיַנ יִּלְזְרַבְל למה קשיו רבע ףלמהו ןדריה

 הָדּוהְי םעְד :לָבְ ומע רבע ַהָמְכְו הָלָנְלִּנַה למה רָבַעְיַני ם
 לֶאְרשי שיִאדלּכ הָגַהְו :לֶאְרֶשי םע יִצֲח םַנְו ךְלֵמַה-תֶא ִּנריָבֲעו
 הָדּוהְי שיא ניחא ָךּובָנְנ עּודמ ףלמהה לא ורָמאיו ְךְלָמַה-לֲא םיִאָּב
 jעײוצs :ֹומְע דִוָד יִשְנַאְדלָכְו ןדְריִהדתֶא ּותיִּבדתֶאְו למַהתֶא ּורָבעיו
 הָרָח הנ המ ולא ללה בורקחיּכ לֵאָרְשִי שיָא-לע הָדּוהְי ׁשיִא-לכ
 :ּונְל אָשַנ תאָשְנ םִא ךֶלֶמַה" ןמ ֹּונְלַכֲא לוָכָאָה הזה רָבּדַהְלַע ל

 יִל תודידרָשע רָמאיַו הֶדּוהְי שיָאתֶא לָאְרשיַשיא ןעיו++ ם
 ןושאר יִרְבְד הָיָהְאְלְ נמל עּוּדַמּ ממ ינא ידְדִּב-םגוְךֶלּמב

 :לארְׂשִי שיִא רֶבְּדִמ הָדהְי שיָא-רבְּד שקו יכלמיתֶא ביׁשָהְל "יל
 29g * 6 koi 66 אוק ד || ל 1 ₪ 6 67 pyri (cf 30( | 30 67 הכרת |

GBLpLsתב | 34  IoMSS Vers3 'ךיַח) | 33 16 r cf25° || 32 dlc 51155 (Q 
 ּךְתְביִשתַא | 35 1655 "לֶא | 36 1 לע (6 2ח) | 37 * 6" טעֶמיִּכ |?
 40 GL--mle Mss | (vel ? dl ng, cf32) דַמִע | 4: * 855 םֶה-- | * 0 ּוריִבָעָה

il) | 43 prps NW] vel .םירבע )6-418 =  frt c GPA (BiaBaivovreg)ּוריבַעיו ; 1  % 

dl (cf 6).רּוכְּב| * ?  cf Gn 33,34) | 44 *16 Glsתאָשַמ  (vel 1? N)א(  



 448 ב לאומש 14—20,1

 יגיִמְי שיִא יָדָכְּב"ְּב עבָש וָמְשּו לַעיִלְּב שיא אָרְקִנ םָׁשְוי 0
 רָמאיַו רֶפושַּב עֶקְתיַ

 יׁשְְבְּב ּנָל-הְלַחְנ אָלְו דֹודְּב קֶלַח ּונָלְןיא
 | :לֵאָרְׂשִי ויִלָהֶאְל שיא

 ׁשיִאְו יִרְּבְִּב עבש יָרֲחֲא דֹוָד יִרָחֶאַמ לֵאָרְׂשִי שיָאדלְּכ לעני
 תיּב-לֶא ךוָד אביו :םֶלָשּוְידדעְו ןְְריַה"ןמ םכְלַמְב קב הָדּוהְי
 רֹומְׁשְל ַחיִּנַה רֶׁשֲא םיִׁשָנלפ וםיִׁשְנ"רׂשֲ תֶא ךלמַה חקיו לשר
 הָנְיָהַּתַ אבדאל יםהְלאו םֶָּכלכיַ תַרמַשְמתיִּב םֶנָתְיַו תִיָּבַה
 אָשְמַעְלֶא דימה רָמאיַו+ ם :יתיֲח תּונְמְלַא ןֶתִמ םוי-דע תֶרְרֶצ
 לי :דָמְע הפ הַּתַאְו 'םיִמָי תֶׁשלְׁשי הָדּוהְו-ׁשיִא-תֶא יל"קעֶזַה

 פ ודע רֶׁשֲא רעומַה"ןמ רו הָדּוהְי-תֶא קיִעְזהְל אָשְמַע
 םיִלָשְבַאְְִמ יִרכּבְּב עבש ּונָכ 'עְרְי הָּתִע יֵׁשיִבֲא-לָא רוד רֶמאָ
 תורְצְּב םיָרָע יל אָצְמְֶָּפ ויְרֲחַא ףדרו ףינדא יִדְבַעְתֶא חק יהָּתַא
 "ילָכְו יִתְלְפַהְו יִתַרְּכַהְו בָּמּוי ישְנַא ויִרחְא' אָז :יונגיע ליִעַהְ
 "םַע םַה :יִרכְּבְּב עבש יִרְחֶא ףורל םלׁשּוָריִמ ואציו םיִרּובְּגַה
 ורּוְגֶח בָאויו םָהיֵנפְל אָּב אָשְמַעְו ןֹועְבנְּב רֶׁשֲא ּהָלודְּגַה ןְבֲאָה
 אּוְהְ" ּהָרֲעַתַּב ויָנְתְמְלַע תֶדָמְצִמ בֶרֶח ירוגח ולָעְו ושָבְל יוד
 יִחֶא הָּתַא םָֹלְׁשֲה .אָשְמַעַל באוי רָמאיופ :לָּפָתַו יאָצְ
 רַמׁשְניאְל אָׂשָמעְרוס ":ולדקשנל אַשְמַע ןְקְזִּב בָאוי .ןימודדי מתו
 הָצְרֶא ויֵעַמ פיו שמחַהְלֶא ּהָב ּוהָּכִיַו בָאוידדיְּב רָשַאו בְרֶחּב
 :יָרכְּב"ןְּב עְבָש יִרָחֶא ףדר ויחֶא יִשיִבַאְו בָאויְו תַמָיו ול הָנׁש-אלו
 יִמּו בֵאֹויְּב ץפֲח רֶׁשֲא ימ רַמאיַו בָאוי יִרעִגִמ ויל דַמֲע שיאי
 אריו הָלְסִמַה ךתַּב םָּדַּב ללְגְתַמ אשמִעוופ :בָאוי יִרְחֶא דָוְדְלרֶשַא
 --- ךָלְשיו הָדָשַה הָלְסַמַהְהְִמ אָשִמַעְתֶא בפיו םֶעָהְד לָּ דָמָעְדיִּכ שיִאָה
 -ןמ "הנה רשאי :דמעו ויל אָּבַהלָּכ האָר רֶׁשֲאב דָגּב רילע
 :יִרְכְּבְְּב עָבְש יִרָחֶא יל בָא יֵרֲחַא ׁשיִא-לְּכ רַב הּלְסְמַה

 יםיִרּבַה"לְכְו הָכָעְמ תיכו הָלְבָא לארי יִטְבשלָכְּב רבעיו*
 Cp 20, r >7MSS 849 || 3 * 7MSS ן]-- | * 16 6 תויָח תֹונָמְלַא | 4 == פק
 ad fin vs || 5 Q רָחּויַו א רחייו? | 6 * 5 בָאוי | * 1 קזפ 6 6 עַרָו | " 6
 התע,1 4 | %1 אָצְמִי | < 1 fr 6 GL ּונָמַמ vel 6 6ּונָל רַצַהְו )6% [ode] לַצַהְ

"Le 6ניני | 7 ** 1 (66) יִשיִבָא יֵרֲחַא | * ? ₪ | | 8 **1 תַמִּתִמ ּודָיְּב בָרָח|  
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 a1( הָטֶה ץe1 רסַה) || 14 * {dl | ל 1םיִרְכְּבַה (6%% 6 א 0 :elect = םיִרְחַּבַה ?(.



2-24 SAMUEL II 449 

 תִיַּב ּהָלַבֲאְּב ויִלָע ּורָציו ואביו :ויָרֲחַאדיףא ואבו והלקיו *
 רֶׁשֲא םַעָהלכְו ילחּב דָמַעּתַו* ריִעָהלֶא הָלְלְס ּוָכְּפְשיַו הָכְעִמַה

 יהָמְכַח הָשא אָרקתִ'י* = = :הָמּוחַה ליפה 'םתיִחָשמ בירת
 הָרְּבִדַאו הָּנַה-רַע בֶרְק בָאוידלֶא אָנדּורְמִא ּועְמָש ּוָעְמש ריִעָהְדְוִמ
 רַמאּתו יִנֲא מאיו בָא הָּתַאַה הָשאַָה רַמֹאָּתַו ָהיֵלֲא ברקו ְּיֶלֲא
 רֵבַּד .רמאל רָמאָּתַו 5 :יָכָנֲא עמש רַמאּיַו ְךָהְמַא יִרְבְּד עָמָש ול
 יִכנָאיפ זּומְתַה ןְכְו לָבָאְּב .רלאשי לאש רֹמאָל הנשארב ורב
 הָמְל לאְרְשְיּב ל םָאְו ריִע .יתימָהְל שָקְבִמ הָּתַא לֵאָרְׂשִי יומא :ימלש
 עלבַאדא יל ּהָליִלֲח הָליֵלֲח רמאיו בָאֹוי ןעיופ :הוהְי תלחנ עלבְת

 רְכְְּּב עבָש םִיֹרְפֶא רה ׁשיִא יפ רְַָה ןֶכְיאליי :תיִחְׁשַא-מַא
 ריִעָה לעַמ הָכְלֲאְו וּבְל ותאדְּנִּת דֹוָדּב ךְלֶמַּב ודי אֵׂשָנ ומש
 :הָמֹוחַה דַעְּב .ףילא לְׁשמ ושאר הֵּנִה בָאֹולָא ּהָשאָה רֶמאָּתו
 -ןֶּב עבש שאחת ּותְרַכִיַו ּהָּתְמְכָחְּב ,םעָהדלָּכדלֶא הָׁשֲאָה אובתו:?

 יִלָהֶאְל שיא ריִעָהלַעַמ וצפו רֶפשּב לקתיו בָעוידלֶא וכלי יְִכּב
 ס ָָמַה"לֶא םַלָׁשּוְרְו בש באו

 רֶכַה"לע עֶדְוהְי"ןֶּב הָיְנְבּו 'לֶאְרְשְו אָבָּצַה"לְּכ 'לֶא באו
 :ריִּכְזַמַה דיאן טפָשּוהיו סמה-לע םֶרדַאְו  :יִתַלַּפַהדלַעְו
 ןהכ הָיָה יראה אָריֵע גו :םיִנַהְ רֶתְיְבָאְו קודצו רפס איש
 ס :דול

 שקביו הָנָׁש יִרְחֶא הָנָׁש םיִנָש שֶלָש דוד יִמיִּב בָעְר יהי 1
 לע יםיַמְרַה תיִּב"ילֶאְו טּואָש"דלֶא הָוהְי רַמאַּו הוהְי יָנּפדתֶא דִוּד
 םהיִלַא רָמאּיַו .םיִגעְבנַל ףלמה אָרְקיַו :םיִנֹעבְגַה-תֶא תיִמֲהירׁשֲא
 לֲארְׂשִי ינְבּו יִרֹמֲאָה רֶתַיִמםַא יִּב הַּמַה לֵאָרְׂשִי נְּבִמ אל םיֹעְבגַהו
 :הָדּוהיִו .לֶאְרשידינבל ותאנקַּב םתֹכַהְל אש שקביו בל ועְבַשְנ |
 ּוכְרָבּו רפכַא הָמַבּו םֶכָל הָשַעֶא הָמ םיִנְבּגַה לא לוד המאה |

 לוָאְׁש-םע בַהְזְו ףסּכ :לךיא םיִנְְבְגַה ול ּורָמאיו+ :הָוהְי תלֲחנ"תֶא

r4 © mlt MSS interv; exc nonn vb? || %16 Q ;ּולָהקיו K?ּוֹקְלְהו | > ? 1 
>6 || 15 °° cf 16 || * 6 (cf 6( םיִבָשַחִמ | 16 * trsp 5 huc I gaa | ל trsp frt 

 גטס אָרְקִּתַו || 18/:ָפ = 16 6* 61 #) ּומָש רֶׁשֲא ּומַתַה ןְדְבּו | 0 * 1? תיִחְׁשַהְל
cf20 || 22 16 6*ריִעָה . .רֵּבַדְּתַו | 23 *1לע || * 41 6 'צַה ₪ 8,16 | 5 1 יִרָּבַה 
(cf 2R 11,4.19), 06/95 יִתְרַּכַה || 24 cf ad IR 12,18 | 25 Q NWi; cf ad 8,17 
(et IR 43) | 26 65 6 legep )? = יִרְתיַה cf 23,38( 3 יִרְּתָיַה 0 prb ₪ [cf. 
GPA] | Cp 2r, r°1? לעו . , לע || ** 1 6 6 םיִמָד התיִּב |40ּנְל א יל 
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 450 ב לאומש 18—21,5

 םיִרְמָא םָּתַא-הָמ רָמאָיַו לֶאְרָשיְּב תיָמָהְל שיא ּונלְוִאְו ותיִּבַעְ
 -הָמּד רֶׁשֲאַו ּונְלִּכ רֶׁשֲא שיִאָה ךְלֶמַהְלֶא ּורמאיו* :םֶכָל השעא
 םיִשָנַא העְבְׁש נתנו :לֵאָרְׂשִ לֶבָּג"לֶבְּב בָצִיְתַהְמ ּונְדַמָשנ נל
 מַה רמאוו הוהְי 'ריִחְּב לּואָש תַעָבְנְּב הוה םּונעקוהו ויָנָּבִמ
 "לַע לּואָשְְּב ןְתְנֹוהְידּב תֵׁשֹביִפְמ-לע למה למחוק :ןָּתֶא יִנֲא
 חקיו* :ליֵאָׁשְןּב ןָתָנֹוהְי ןיֵבּו דוד ןיִּב םֶתַניִּב רֶׁשא הָוהְי תעֶבְׁש
 יִנֹמְרַא-תֶא לּואְׁשְל הָדְלְי רֶׁשֲא היַא-תב הָּפִצִר יֵנְב יִנָשתֶא מַה
 הבל רֶׁשֲא לאְׁש-תַּב ,ולָביִמ יָנְּב תֶשָמְחדתֶאְו 'תָשְבַּפְמדתֶאְו
 רֶהָּב םעיקו םיִנֹעְבגַה רִיְּב םנתיופ :יִתְלְחְמַה לרב לאירדעל

 יםינשאָרּב ריִצָק מב ומה 'ָפהְו די יםיִתְַבׁש לִי הוהְי נפל
 והָמַּתַו קֵׂשַה-תֶא היא-תב הָּפְצַר חָּקתַויי :םיִרֹעׂש ריִצְק 'תָלִחְת
 אלו םיָמׁשַהְִמ םָהיֵלֲע םִיַמיְּדִּתִנ רעיריַצָק תלִחְּתִמ ּוצַהלֲא ּהָל
 :הֶליִל הָרָשַה תִיַחדתֶאְו םָמֹי םָהיֵלֲע ַחונָל םִיִמָשַה ףוע ּהָנְתְנ
 ליוו + לאש שנפ היא-תב הָּפָצִר הָתְׂשִע-רְׁשַא תא דָוְדְל דַניווי
 ילעּב תֶאַמ ֹונְּב ןְתְנֹוְהְי תֹומְצע-תֶאְו טאש תֹוָמצע-תֶא חקינ דו
 יש ינְלִּת רֶׁשֲא ןׁש-תיֵּב בֶחְרַמ םתא ּובְנָג רֶׁשֲא דַעְלִג שיבי
 םָׁשִמ לעיר עֹּבלְנַּב לּואָשתַא םיִּתְשלָּ תֹוּכַה םויָּב םיִּתָשְלְּפה
 תֹומָצַע-תֶא ּופְסַאְיַו ונַּב ןַתְנוְהְי תומָצעְתֶאְו לּואָש תֹוָמְצַעזתֶא

 נב ץֶרָאְּב נֿפרָתְנּוהיִו לּוטָשדתומצעְרתַא ּובקַויי :םיעקמַה
 םיָהלֲא רֶתָעַיַו ךְלֶמַה הָנצרָׁשֲא לָּכ ּוׂשֲעיו וּבָא שיק רֶבְקִּב עֶלצְּב
 סמ  :ןכדירחא ץֶרָאְל

 וידבעו דיָּב דריו לֵאָרְׂשִיתֶא םיִּתְׁשְלְּפל הָמָחְלַמ דוָעְיהתַוי
 דייב רָשַא יפה וָבָשיַוי דוד ] ףעֶג םיִּתְׁשְלּפ-תֶא ּומֲחְליו מע
 יהֵׁשְרֲח רּונְח אּוֲהְו תֶׁשֹחְנ ילכְׁשִמ תֹואַמ שלש ' ניק לקשמו הָפְרַה
 יתְַלפַהתֶא יו הּורְצְדןְּביִׁשיבַא ולדרֶזִעִיַוי :דְוְּד"תֶא תוָּכַהְל רָמאי
 ּונתֶא דוָע אַצַת"אְל רמאל 5 רוָריִׁשְנַא ועֶבְׁשנ זִא ּוהֲתְמיַו

 -יַהְַו ןכייִרֲַא יְְֵו> ס :לֶָרְִׂי רגיתֶא הָּבכְת אָלְו המלל
 5 1 f( 6) ּונְדְמְשַהְל | 6 * 0 תי 16 א ןְתָני | *=* 161 6%Aצ) רַהְּב ןעֶבנְּב |
 7.8 56644 | 8 ל 16 2MSS 6069 בֶרַמ (1 18,19) | 9 *1 0 םֶּתַעְבש | * 0 הָמַהְו |

nonn vb (cf 67 15/16) |דד 6 +  || KpiOdvדס 6 +  | Q'n31 ךָה | %16 17155 prb * 
 12° Q םּואְלְת; ו א םּולָּת | 1 ִלּפ הָמָׁש; א יִּפַה םָש | 14 610% + תֹומְצעדתֶאְו
 םיִעָקּוּמַה | 15 * ג ex 16 בנגב ובשינ (קזס בנב "יו) | 1( 6) :םיתשלפ
 דוד םֶקיַו |:6 יס 'ב יִּבָשַיְו א 'ב ובשיו, cf 15% | ל 1 6 6 לקש || <? | 176.
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 יףס-תֶא יִתָׁשֲחַה יִכְּבִס הָּכַה זַא םיִתְשַלְפ"-םִע יבְנָּב הָמָחְלִמה דע
 םיִתְשְלְּפַע בֹוגְּב הָמְחְלִמַה דֹוָעיַהְתופ ם הָפְרָה נליִּב רֶׁשֲאי
 ותיִנח ץעֶויִּתְגַה תיל "תא יֵמְחַּכַה תי" יםינְרָא "יַרעיְּ ןנֶתְלֶא ךינ
 ןידמ ׁשיִאויָהְיַו תגְּב הָמְחְלִמ דועיִהְתַו ם  םינְרֶא רּוָנְמּ
 -םִנְו רָפְסִמ עַבְַאְו םיִרָשָע שָשְו שַ ויִלְנִר תוְּבְצֶאְו ודי תָעְּבְצָאְו
 יחא יֵעְמְׁשְְּב ןָתְנּוֲהְי והָּכִיַו לֶאְרָשְודתֶא ףָרֲחי=י :הָפְרֶהְל דלי אּוה
 דֶוְּדְיָב לפיו תֶגְּב הָפרֶהְל לִי הָלֶא תַעְבְרַאתֶא<> ודו
 | פ  ּוָדָבַע בו

 הָוהְי ליִצַה םויְּב תאָּזַה הָריִשַה יִרְבִּדתֶא הוהיִל דוד רבי 2

 רָמאיו* :לּואָש ףָּכִמּו ויָבָא"לְּכ ףּכִמ ותא
 וּבדהַסָחַא יִרּוצ הלא :יְליִמְלפְמּוי "יתְְצְמּו יעָלַס הוה
 ןי.* (oe :יִנָעָשְּת סַמָחַמ "יִעָשִמ יִסּונְמּו 'יִּבנְׂשִמ יִעָשי ןֶרְקְו יִּנְנִמ

. .. 

 :עָשא יבְיְאְמּו הָוהְי אָדְקֲא לָלֶהְמי
 :יִנְתְעְבְו לעְָלְב ילחנ  'תֶנָמ"יִרְּבְשִמ יֵנָפְפַא כי
 :תֶוָמיִשְקְמ יִנָמּדִק יֵנָּבס לוָאָש יִלְבָח

 יאָרְקֶא יֶהלֶאלאְו הֶוהְי אָרְקֶא ילרצְבז
 :ול הָרָח] :ינזאְּב 'יִתָעְושו ילוק ולָכיִהִמ עַמְׁשנ
 "יִּכּוׁשֲעָנִתיַו ּוָנְרִי 'םימָשה תֹודְסֹומי ץֶרָאָה שעְרִתַו 'שעָנִתוי
 ּּנָמִמ ּוָרֲעָּב םיִלְחַג לָבאת ויָפִמ שאְו ופאְּב ןְׁשָע הָלָע
 :ויָלְנַר תַחַּת לַפְרעַו דיו םִיַמָׁש טוי
 ַּוְר"יַפְנַּכילע אליו ףֶעֵיו בּוְרּכְלע םָּכְיוי
 :םיִקָתְׁש "יִבָע םִיָמ-יתַרְׁשִח יתוּכְס ויָתֹביִבְס 'ִּךָשֶח 'תָשָיַויי
 :שַאיִלָחְג" ורעב ידָנָב ּהָנָּבַמ
 :ולוק ןתי ןונְלֶעְו .הָוהְי 'םיִמָשְִמ יםעֶרייי

rg * mlt MSS © min;ָליִמ | ' Ch gp | >> Ch1 204 רֶזְנְב, 1 4 | * Ch18 *  

 ] 6 6296 ריִעָי | ל dl G6!™SSCh) | = Ch יִתֶא יִמְחְלדתֶא | 20 16 0 הָּדִמ (ס

 ןודָמ) | בז א יִעְמַש, QCh Nyn@, 15 16,9 ng | 6ק 22, ז ש 18,1 דיַמּו | 2 < 2

 + יקח הָוהְי 4? ְךְמֶמֹרַא) ךמחרא || * 6 יִתָרָּצְב | << ? 41, 6 49 | 3 *16 8
 יַהְלֲא (ש יִלָא) | ל 266 ? ve a( ו ינגמ) | < 488? | 5 * >6ש:; 41 | ל ש יֵלְבֲח

PinscyNan | 8 11 4 | < 6% םִיָמ | 6 ש יִנּובְבְס | ל *16 65 ש ץושא |  

 6 < ש שַעְנִּתַו:  ׁשעָנִתַו | ** ש םיִרָק יִדְסּומ | זז 1 6 מז MS ש איו |
 12 * \ >ש | * ש +-ּורְתְס || * 1 פופ 6 ש ֹותָּכְמ 9M5S( וכוס ve וּכס) | 4 65%

J lPinscyתַכָשָח | *1 ? יִבַע < 4% | 3 *16 ש ( +? ויָבַש ּורָבַע (זק  

 ןדֶרֶּב|נ4יצdו|יע שב
*29 



 452 3 לאומש 35—22,15 |

 :יםמהיו קַרְּבי םַציִפִיַו יםיִצַח חלשיו 5
 לַבָּת תֹוָדְחֹומ לג יםָי יקיִפַא ֹלאָרְרו6

 | פא ַחּוָר תַמׁשִנִמ הֹוהְי יתרעֶגּב
 :םיִּבַר םִיַמִמ יֵנֵׁשִמִי יֵנֲחָקִי םוחַּמִמ חלש

 :יִנָמַמ ּוצָמָא יִּכ 'יִאְנָשִמ זע ייָביִאַמ ינְליָצרו
 יל ןעשמ הָוהְי יָהְיַו יָדיֵא םֹויְּב יִנָמּדקְיפ
 יב 1% יִנָלַח יִתא בֲחְרַמל ארנס

 הממ + יָת ידגנל למּפשמלכ יי

 :יגועמ הָרּמְׁשִאו ל םיִמָת היָהָאז
 :ויָניִע דל יִרבָּכ יֶתָקרצְּכ יל הָוהְו בָׁשוי

 :םָמּתַּת םִיִַמָּת רֹובִנ-םע דָּפַחְתִּת דיַסָח-םעיפ

 :ילָפתַּת שָקעְֶעְו ירָבָּתַּת רֶבָנ"םעיז
 :ליִּפָשַּת 'םיִמָר"לֲע ניו עֶשֹוּת יִנָע םעיתֶאְופ
 :יִּכָשָח ַּהיִגְי הוהיו | יהָוהְי יָריֵגי הָתַאריָכפ
 :רּושדגְלדא "יהב ידו ראי הָבְּב כ
 הָפּורְצ הָוהְי תֶרָמִא כד םיִמָּת לֶאָהּ
 :ֹוּב "םיסחה לבל אּוה ג

 :ףכרד םיִמָּת ירתיו - ירזועמ ל
 יִנָדיִמַעְ יֵתֹמָּב לעו .תֹוליַאְּכ וילנר הָּושַמְי

 :יֵתֹעְרְז יהְׁשּוחְנ-תׁשק יתַחָנְו הָמֲחְלַמַל יַד דמַלְמ
 15 * ש ויִצָח | * מ 6 67 קרבי | < 0 םהי) א םָמְהִיַו 56 ש || 16 * ש םימ |
 ש | יש ְךְָרענִמ | %ש ָּפַא | 18 * (6?) ש6%יב- | b 35MSS ש 'מּ | rg ש
 - | 21 * 61155 yy יִקְרְצַּב id 25 | 6 56a (דבכ) || 23 *א וט--, 0 ויִט--|
 ל-ל 6: יֶנמ(ִמ) ) רּופָת, 1 קוט 6 שש יִנָמ ריִסֶא | 2516 6 ש יִדָי רֹבָכ | 26 ש רג;
 frt add, cf 27 | 27 **1 6 ש רֶרְּבְתִת 'נ (ג] רּּגְתִת רֹוּבִנ) | * 1 6 שש לֶּתַּפְתַּת |
 28 *]1 6 6" הָּתַאיְּכ | 6 4MSSW‘ םימרזלע ךיגיעו צו 6 ש תומר םיניעו
 (606 םימר יניעו) || 20 ל 1 6 mוז 2155 61 ׁש) יַהלאַו (61 <= 16 יש ירָב ריִאָת) |

vbבּו | 31°? ' TT) | > mit MSS yw = epparuévoc30 *= | רֶדְנ ץרָא (6* ח 

 nonn exc (sed cf Prv 30,5( || ל-ל 1? םיסחל | 2 *ש ּהלֶא | * 8M: ש יִתָלּז |
CK Wire 00686 wy '-- |ןמיו |  Plc Syיִנָרְזַאָמַה) |  y33 516 6745  

yeתַמָּב | 35 * ש הָתָחְגְו  ws34 * 8 ויִל-; 1 6 0698ש יִל-- | *16 6  
>6L.הָּתַתָנְו | *  
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 :ינּבְרּת ֵּדִתנענ יֲּעַׁשִי ןגָמ יִלְְּתִתַי
 :יִלֲחְרק ּוָדְעַמ אָלְו יֵנּתְחַּת יָרֲעַצ ביֶתְרַּת
 :םָתּולּכ-רע בּושָא אָלְו םֶדיִמְשאָו יִבְיִא הפרא
 :יִלְגַר תחת ְּלְּפִיו  'ןּומּוקו אָלְו י'םָצָחְמָאְו םלכֲאָויפ
 :יִנְּתְחִּת יַמָק עיֶרְכַּת /הָמְחְלִמַל לח יֵגְרזַּתַופ
 :םֶתיִמְצִאְו יֵאָנׂשִמ ףֶרֶע יִל יהָּתִּת יבָיְָויי
 וד ד :םֶנֶע אָלְו הָוהְילֶא עישמ ןיִאְו עָשִי

 :'םעְקְרֶא םקדא תוצּוח-טיִמְּכ יץֶרָא-רפעכ םֶקָמְשָאְוי
 "מע יבירִמ יִנָטֶלַפתְוי
 :יָנְדְבעי יִּתְעַרְיאְל םע םיוג ׁשאָרָל "יִנֶרְמֶשִּת
 :יִל ּועָמְשַי ןֶזֶא 'עומָשל יֶליּושחכְתִי רָכג נבי
 :םֶתֹורנְסִּמִמ יוְרגְתִיְו יּולּבִי רָכֵג יֵגְּב5

 :יעָשְי רוע יֵהלֲא םרְָו יָרּוצ ְּךָּרָבּו הָנהְי"יַחּז
 :ינּתְחַּת םיִמַע דיִלמּו יִל תֶמָקְנ ןתגה לאָה
 :ינְיִצַּת 'םיִסָמֲח שיִאמ יִנַמְמוָהְּת ממי יביא ייאיִצומּפ

 :רמזא ָךְמׁשּו םִיּנַּכ הָנהְי וא ןְבלעי
 וָחיִשְמל דָסָח"הֵׂשְעְו .כְלַמ תֹועּושְי ליֵלְנִמי

 | :םלועדדע עלו דִוָדָל
 םיִנַחֶאָק דְוָד יִרְבּד הָלֶאְוי ל

 ..לָע םקה רָבָּנַה םָאְנּו יׁשְָּב נד םָאְ
 :לֵאָרְִׂי תֹוָרַמָז םיִעָנּו בקי יהלֶא ַיִׁשָמ
 :יגּושְל"לע ֹוִָָּמּו יּבירָּבִּד הָוהְי ור
 בי* ₪: לֶאָרְׂשִי רּוצ רד יל ילֵאָרְׂשִי יהלֶא ַמָא

 :םיִהְלֶא "תֶאְרִי לשומ קיז םֶדָאַּב לשומ

 36 * Gיעׁשי; ש +2 | * ש ךתונעו ; 6% ףתנעו (טחטאסמ) 67 (NID (חסו-
 beia) ; prps (יִנָפַכְת) ףְתַּבִצְו | < מפ 6 ע5 חַצָנְל | 38 ש םֶגיִשַאְו | 39 = 1 "558
 םֵצָחְמָא | * ש םּוק ּולְכַי | < ו>ש || 40 0 ןַאּתַו | 4ז *1 6 הָּתַתָנ | 64
 'ִצְתְו w '$N ;(frt recte) 'מו | 42 16 Vrs ועושי | 43 5 6: ש חור . .;1? בחר|

trsp frt huc 49% || 163(65 "5) םע ;  Dy, wל >ש(82)| 44° \ >ש ||« 6ל%67  
prpsל ש עַמָשְל | 46 *  | post 455 || * w Piel; 1? Nifשש יִנָמיִשְּת | 458 6 ש  

 יִל ּולְבָי 41 יִש ּולְבִי |? ש ּוגְרְחַיו; 1? ּודְרָחְיְו | 47 >ש:; ₪ | 48 ש רֵּבְדיַו (5
 דרַמּג | 49 * ש melius יִטְלַפִמ | * 1 cf( שש ףָא יביאמ | = cf ad 44 | %ש
 סֶמָח | 50 == ש nvers; 1 ft: ךמשל םיוגב הוהי | 51 0 לודגְמ; 16 א מ ש

 ידגמ | 6כ 23, 3 51 6 41+ בקעי |? 201155 ב.



 454 ב לאומש 23,418

 יּהַנֵנִמ תֹובָע אל רֶקַּב שָמָשדחרֶזָי רָקּב רֹוָאְכּוצ
 :ץֶרֶאְמ אָשַּד ירַמּמִמ
 יל םֵׂש םֶלוע תיִרְב כ לֶאדםַע יִתיִּב ןמחאלדופ5

 הָרְמְשּו לפב הָכּורֲע
 :ַחיִמְצְ לאָליִּב ץֶּפַח-לָכְ יִעָשילָביּ

 חי דב אל"יכ םהָלָּכָנַמ ץיקכ ללבו
 יתינח ץעְו לנְרב אָלְּמִי םֶהְּב עֶגִי שיא

 ס | 'תֶבָשַּב ּופְרְׂשִי ףֹורָׂש ׁשֵאָבּו
 שאְר ו "יִנַמְּבְחִּת תָבָשַּב בֵׁשיי דול רָשַא םיִרּבְּנַה תֹוָמְׁש הָלֲאפ

 :ירֲחֲא םַעַּפְּב לֶלָח תוָאַמ הֶגמָשלע יוָנצֲעָה 1ניִדְע" אּוָה ייׁשלְׁשַה

 דוָ"םע' *םילבג הׁשלְׁשּב 'יָחֹחא"ןֶּב" יידו רעְלָא וראו
 אֹוָה !פ :לֵאָרְׂשִיׁשיִא ולעיו הָמָחְלַמַל םַׁשופְסֶאָג יםיִּתְשְלְּפַב םֶפרַחְּבי
 שעיו בֶרָחַהלֲא ' ודי קָּבְדִּתַו ודי הַעְגייִּכודע םיִּתְָשַלְּפַּב ךינ םֶק
 :טְׁשפל א ּויָרֲחַא ּובָשָי םעָהְו אּוְהַה םיַּב הָלֹודְג הָעּוׁשת הוהְי

 -יָהְּתַו יהּיַחל םיִּתָשְלִּפ ּופְסֶאיו לירה יאָגָאְְְב הָמש ורָחֶאְויי :
 בָצִיתיַוי :םיִּתְׁשְלְפ יִנָּפִמ סָנ םַעָהְו יםישדע הֶאלִמ הֶדָשַה תֶקְלָח םָׁש
 :הָלּודְ הַעּושְּת הָוהְי שעיר םיִּתְׁשלַפיתָא יו ה תלי הָקְלָתַהְותְב

 -לֶא ריִצָקלֶא ּואָביַ ישאר םיִׁשלְׁשַהַמ יםיִׁשלְׁש ּודְריַו 3
 דְוָרְויצ :םיִאָפְר קַמַעְּב הנח םימְׁשִלַפ תּיַחְו םָלְרע יתַרֲעֶמ-לֲא דֹוָ
 רמאיו דִוָד הָגַאְתִיי5 :םֶחָל תיִּב זֶא םיִתְׁשלפ בָצַמּו הָדּוצְמַּב זָא
 תֶׁשְלְש עקבו :רַעָשִּב רֶשֲא .םֶחְל"תיִּב ראָּבִמ םַמ נשי ימ
 רַעָשַּב רֶׁשֲא םֶחְכתיִּב רַאָּבִמ םימדובַאשיו םיִּתְׁשְלְפ הָנֲחַמּב םרּבִּנַה
 רמז :הָוהיל םֶתֶא יו םֶתותָשְל הָבִא אָלְו דוא ואביו ּואְשיו
 אָלְו םתׂשְפנְּב םיִכָלְהַה םיִשָנַאַה םֶדַה תאז יתשעמ הוהְי 5 ּהָליִלָח
 יָשיִבַא5ְ ם :םיִרּבְגַה תֶׁשלְׁש ּושָע הלא םֶתוּתָשל הָבִא

  184155 pF, 141 | 5 * exc frtvbטק ' | ל ; (al AH vel AD)בָבנְמ 516% 4
nonn || ** 1 fit אלה יִצְפָח | vs 6. 7 ? ex alio contextu || 7 *-* crrp |» dl, cf8| 
 השלשה | 55 16 סב  cf GL#LE 1Ch rrr | Plc 67יִנמְכִחַה לעֶּבְׁשי, 1 =* 8

 ּותיִנֲח-תֶא רוע (ס יִנצֶאָה | < 0 תַחֶא | ף * < ( 6 ג 27,4) יך, 0 ודל|
bb 1 6 Ch יִתְחַאָה | > 1 6  'ִהַג | 4 ins 6 Ch הָיָה אּוה | >-* 16 Ch ַּםיִמָּד ֵּפ 

 |  cf 33; 10 1134'לָּפַהְו | זס 1 6 38 אוהו | זז * ? 16 67 אָלֶא | לו יִרְרֲהַה,
5 1 men, cf 65 | 4 ch םיִרעש || 13 *1 6 21MSS 0603 al הָשלש | * ₪ | 1 
6 61016 Ch רֶצַהְלַע || 4 ז תַדְצִמ cf 14 | 15. 16 1? (מ רוּבִמ; 0 רפמC) ראְּבִמ | 
17 1 6 mlt MSS 6? al הָוהיַמ (Ch (יַהְלֶאַמ 
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 -לע ּותיִנֲח"תֶא רֶרוע אּוהְו "יִשלָשַה ׁשאָר אּוָה הּורָצְֶָּב בָאוי ו יַחַא
 יהיו דָּבְכַנ ייֵכֲה יהׁשלְׁשַה- ןמפ : 'הְׁשלְׁשִּב םֵׁש-ולְ לָלֲח תֹוֲאַמ שלש
 י"ןֶּב עֶדיֹוהְיְוב ּוהיָנְבּופ ם :אבאל הֵׁשלְׁשַה- דַעְו רֶשל םַהְ

 אה 'בָאומ לֵארא "גש תֶא הַָּה אה לֶאְצְבְקִמ יִלָעפ"בַר וחש
 הָּכַה אּוָהְוי ּוגָכָׁשַה יב 'ראָּבַה ְּךוָתְּב יהיָרֲאָה-תֶא הָּבַהְו די
 טְבׁשּב ויִלַא דָבָיַו תיֵנֲח יִרָצִמַה דָיְבּו "הֶאְרִמ "רשָא יֵרְצַמ שיִא-תֶא
 ּוהְינְּב הָשָע הָּלֶא= :ֹוֵתיִנֲחַּבּוהְגְרַהיַו ירצה דיִמ תיִנֲחַהתֶא לני
 -לֶאְו דָּבְכַנ םישלָשַה-ןִמ5 :םיִרֹּבִּגַה הֵׁשלׁשְּב םֵׁשולְו עֶדִיֹוהְידְּב
 לֵאהָׂשֲע : :ותְלַמַשִמִלֶא י דְוָד והמְש אב"אל הֵׁשלׁשַה
 אָקלֲא יִדֹרֲחַה יהַמַׁש :םֶחַל תיַב ווּ ןנֲחְלָא םיִשלָשַּב בָאוידיַחַא
 רֶזָעְדיִבַאַה הם יִעְקִּתַה שקע אָריִע יִטְלַּפַה ץֶלָח6 ם :"ידרחה

 פ יִתְפטְנַה יֵרֲהמ יח ןומלצ=* = יִתָשְחַה יבמ יִתתנעָ
 :ןמינב גב תַעְבָּגמ יִביִרְְּב יֵּתַא יִתָפְטְנַה הָנַעַבְִֶּב בלה ס
 ףובְלעדיִבַאּ סם  :שענדילחנמ יּדַה יִנתַעְרְּפ ֹוהָיְנְּבִפ ס

 ןשי ינְּבי ינבְלַעָשה אָּבְֲיְלָא ס :ייִמֲחְרַּבַה תָוַמְזַע יִתָבְרעֶה

 טְלפילַאצ ם :יִרְראָה רָרׁשְְּבםָאיִתא יררהה המשי ס :"ןְָנוהְ
 ְֹֹצָתֿפ ם :ינלָּגַה לָּפְתיִחַאְַּב םַעיִלֲא יִתְכַעַמַהְןִּב יֵּבְסַחַא"ָּ
 :יִדָנַה ייֵנְּב הָבִצַמ ןֶתְנְרִּ ילָאְגְי6 ם :יִּבְרַאָה ירעפ יִלָמְרַּכה

 :היּורְצְןַּב בָאְוי יִלָּכ יאשנ יִתְרָאְּבַה ירחנ ינומעְה קלה :
 םיִׁשלָׁש לָּכ יִּתְחַה היִרּואפ סם יִרְתּיַה בֵרָּנ יִרְתַיַה אָריִעַ ם

 ס  הָעְבשו
 :CC - רמאל םֶהָּב דָוָּדתֶא תַסיַו לֶאְרָשִיַּב תורחל הָוהְיףִא הסיני 4

 י-רׂש ובָאידלָא לפה רמי :הָרּוהיתֶאְ לָאְרְשותֶא הָגְמ ל
 18 * 0 הָש---; 16 2155 5 םיִש-- | ל 16 3 םיִש-- || rg * 1םיש-- | * 1610
 11,25 נַה | 20° al c 65* | * 16 0 לוח | ins 6 6%עיִנֵב | 1ױוּמִמ | * א הָיְרֲאָה

GLהמ | 23  b | 6 Ch0 יִרָאָה | * 6 15 | 21 * א רָשַא 1 6 00 31 שיא |  
(1Ch 8תומש  guhariv = IRQ? || 24 1 6 6MSS GLCh nh | 25 * Ch# 

ca 20MSS Ch 3065<> יַכְּבִס | 29 1 6 Ch || 27 1 6 6"55Chתוהמש) | **  
°1(cfלָעַביִבַא |  (cfCh)בז *1  | ChBבס 1 6  | )1 27,15 לCh6  elדָלָח (ץ 

)trsp 1), cf 067 |ךךָּב  nsמ) יִמְרְחַּבַה | 32 = 1 :יִנּוגַה ןשי, 6 670 | ל C 
du, cf Ch; 433 55 יִרָרָה א ירְרָאָה 10155 יִדְרָאָה) מ יִרָרֲהָה | 34 =  

 ft ךןב cf 6% | 35 0 as, KCh ור-- | 36 * 61ch לאי | ** 0 ךָּב רָחְבִמ
 6% Magoaga vide; 1 frt ךןֶּב | <1?דּג | 37 0 אָשג, א יאש? | 381 קוס יִרתיַה .

 cf 65% 506120106; * [60606ו )20,26( | Cp 24, 2 51 6 65 10 1 2 יֵרְׂש-לֲאו



 456 ב לאומש 17—24,3

 עבָש רָאְּבידעֶו ןֶּנִמ לֵאָרְִׂי יַמְבְׁשלֶבְּב אָני-טּוׁש ֹוּתֲארֶׁשַא ליַחַה
 ךְלמַהְדלֶא באי רָמאיוי :םַעָה רַּפְסִמ תֶא יִּתְעַָיְו םַעָה"תֶא ודק
 -יגדא יגיע םיִמָעְפ הַאמ םֵהָכְווםֵהָּכ םָעָהלֲא ימלא הָוהְי ףסויו
 -רַבְּד קנֲחיַוי :הָגַה רֶבְּדַב ץֶפָח הָמָל ְךֶכֶּמַה ינדאו תומר ְלִּמַה

 "יִנָפְל ליחַה יִרָשְו בָאוי אָצְיו לִיָחַה יִרָש לַעְו בָאוי'דלֶא ָךְלַמה
 רעורעב ּונחינ" ןָרְריִהתַא ּורְבעְיִנ :לֶאְרָשְידתֶא םַעָהתֶא דָקְפִל ּךְלִמַה
 -לֶאְוהְָלגַה ואבי :רֶזעו"לֶאְו דגה לחְגה"ְותְּב רש ריִעָה ימי
 ואביו :ןחיִצ-לֶא 'ביָבָסְו ןענ' הָנָה ואביו ייִשְדָח םיִּתְחִפ" ץֶרָא
 :עַבָש רַאְּב הָדּוהְי בָגְג"לֲא ּוָאציַו יִנעְְּכְהְו יוחה יִרָעְלָכְו רצדרצְבֶמ
 סי םיִרָשָעְו םיִשָדָח הָעְׁשִת הַצְקִמ ואביו ץֶרָאָה"ָכְּב ּוטָשְיַו
 לאְרָשְ יֵהְּתַוְךָלמַה"לֶא םֶעָה"דְקְפמ רַפְסִמ"תֶא בָאּוי ןתיו :םֶלִָּרְ
 תוָאְמשְמַח הָדּוהְי ׁשיִאְו ברח ףלש לוחישיִא ףָלֶא תּואָמ הָנֹמְׁש
 * = םָעָהְתֶא רֶפָס ןָכייֵרֲחֶא ותא דוָדיבְל ךיויפ = שיא ףלָא
 "רָבֲעַה הוהְי הָּתעְו יִתישָע רֶׁשֲא לאָמ יִתאַמְח הוהָי-לֶא דֹוָד רָמאֹֹ
 -רַבְדּו * | רֶקְבּב רֶנָד םָקיּויי דָאְמ יתְלַּכְסִנ יכ ְְָּכַע ןְנעזתֶא אָנ
 דֹוָד"לֶא תרּבדו ךולֶה = :רֹמאָל דֶוָד "הזח איֵבָּנַה דָּגלֶא הָיָה הָוהְ
 -הֶׂשֲעֶאְו םָהֵמ"תַחֶא לרב ְּיָלָע לפונ יָכֹנֲא ׁשלָׁש הֶוהְו רֶמָא הָּכ
 \םיִנָש""ַעַבָש ָךָל אֹוֵבְתַה ול רֶמאינ ול" דול דג"אְביו'י דל
 "מאו ּךפְרר אּוָהְ 'ִּיִרְָיְִפל סג םיִשְדָת הָׂשלְׁש-םַאְ בי בַעְר
 יחְלְש ביִׁשֲא-הָמ הֵאְרּו עַד הָתַע ְךֶצְראְּב רֶבָד םיִמָי תָשלָש תויָה
 הָוהְיְדדִיְב אְָהְלּפַנ דֶאְמ ילרצ דָּגְלֶא ָוָד רָמאְּוַו< ם ::רָבָּ
 לאָרְּב רב הָוהְי ןתינייפ :הָלְפָא-לַא םָרֶא"דיְּו ומר םיּברי
 םיעְבְש עַבָׁש רָאְּבידעֶו ןִדִמ םָעָהְִמ תֶמִיַו רעומ תע"רעו רֶקְּבַהִ
 -לֶא הָוהְי םֶחָּנִיַו ּהָתֲחַׁשְל םלָשּוִי אלמה ּולָי חלָשיַני< :שיִא ףֶלֶא
 ְךַאלמּו ףֶדָי ףָרָה הָתִע בר םֶעְּב תיַתְׁשַמַה ּךָאְלַפל רֶָמאיִנ הָעָרֲה
 -לֶא רֹוָד רָמאּיַנז = +יִסָבְוַה הָנָרְַאָה ןְרג"םע הָיָה הָוהְי
 ִֹתאָמְח יֵכֹנֲא הֵּנַה לַמאיִנ םָעְב הָּכַמַה וְּךאְלַמַה"תֶא ו ותאְרְּב הוה
 2°13 | 3 6FCh omi | 4 51 דלע || ל 16 3'נפ7מ vel) 6 6 יִנָּפִמ) |
 5 = 1 6 67 ןִמּו 'ִעָמ ּולָחַיַו | 6 ** 1 6 6" הָשדְק םיִּתִחַה | *ל 1 קל ּובְבַס ןְּדִמּו

mlt MSS interv || rr * cf 10° (vel trsp ₪+ 113 [>ICh6 6? יִּכ || <  ins666 || זס *  
pe]1 6 067% ׁשּולְׁש * | sic8 || 12 16 Chay | 13 “cfir°12( || ל  post21,9[  

 ּףרָצְו 40 וי-- | ז5 === 1( 62 םיִטח ריִצְמ יִמָי םיִמְיַהְו רָבָּדַה"תֶא דִוָד ול רַב
Opa.מ ןָנְרֶא, 6 Cםַעְב הָּלֵחַה הָפּנַּמַהְו | 16 41 ָה; א הָנְרֹוא(ָה), 0 הָנְוַרֲא(ָה),  

 ז = - ד "-.ו\ו
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 :יִבָא תיֵבְבּו יִּב ָךֶדָי אָג יִהִּת ּושָע הָמ ןאָצַה הָלֲאְו יִתיִועָה יִכְנָאְו
 הוהיל םָקָה הָלָע ול רמו אּוָהַה םִּב ךוֶלֲא ד דג-אביו .ם

 :הוהְי הו רֶׁשֹאַּכ דָגרַבְַּכ ו לע :יִסָבְיַה הָיָנְרַא ןֶרנְּב ַָּבְזִמ
 אָציו לע םיִרָבְע ויָדבע-תֶאְו ְלַמַהתֶא אָרָיַו הָנְוֹוֲא קשיו
 אָּב ַעּוָדַמ הֶנְורַא רַמאיו=: :הָצְרֲא ויַפַא ךלמל וחתשיו הָנְורַא
 תוָנָבל ןרגה-תֶא ָךֶמַעַמ תֹוָנְקַל דִוָּד רֶמאיַו ְְּבַעלָא למה"
 רוד" הָנְוֹרַא מאו :םַעָה לעמ הָפְּגִמַה רַצֲעַתְו הוהיִל ָּבְזַמ
 םיִגְרֹמַהְו הלעל רֶקְּבַה האָר וניִעְּב בוטה למה יִנדַא לע חָּקִ
 :עד =: רָמאָּי דלל .ָלָּמִה הָנְוהא = לה :םיִעְל ר בה לכ

es -.. 

 תולע יהא הוהיל הלא - ריִתְמְּב יתואמ הג ונקי אל
 ןֶביַו5 :'םיִשָמַ םיִלקְׁש ףֶסַכְּב רקְבַה"תֶאְוןְרֹה"תֶא דוד ןקיו םנח
 ץֶרָאְל הָוהְי רַתְעַיַו םיִמָלְׁשּו תולע לעיו הָוהיל ַתֵּבְִמ דָוָּד םַׁש

 :לֶאְרָשי לעמ הפנה רע
 18 Q sicut 16 | 20 Ch+ Db שד גרא | 22 0 וינ- | 23 1 קש דָבע
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 .REGUM I ב א םיכלמ

 :ֹול םַחָי אָלְו םִיִדנַּבַּב והכי םיִמיִּב אָּב ול דו ְךְלַמַהְוי 1
 נפל הָדְמֲעְו הלּותְב הרע למה ינדאל ּושקבי וידבע 1ל ּורָמאו>
 ּושקֶביַו :ךלמה ינדאל םַחְו ְּךֶקיַחְב הָבְכָׁשְו תָנָכֹס ֹוליֵהְתּו מַה
 ּואָביַו תיִּמנְּׁשַה גָשיִבַאתֶא ואַצְמִיו לארי לבג לָכְּב הַּפְי הרענ

 ּהָתְרָׁשִתו תְכַס ל ית דאָמירע הָפָי הָרעְגַהְי למל התא
 ֶָלְמָא יִנֲא רמאל אשנתמ תיִגַחְְב הנאו  ָּעָרְי אל ָקָּמַהְ
 ויָבָא ובְצֲע-אָלְוֿפ :וינָּפְל םיִצְר שיִא םיִשָמַחְו םיִׁשָרְפּו בָכָר, ול שעיו
 יהדלי ותאָו דאָמ ראת"בוט אּוָה-םגְו ָתישָע הָכָּב ַעּודַמ רמאל י ןיִמיִמ
 ןקלה רָתיְבֶא םַעְו הָרֶצְְ בָאֹוי םַע ויִרְבְד ּויָהיַול :םוְלָשְבַא יִרֶחֶא

 איִבָנה ןָתָנְו עֶדיוְהְיְב ּוהְיְנְבּו ןהפה קודְצְול :הָיִנְרִא ירחא ּורְזְעַַ
 חב | ּוהיַנְדַא-סע יָה אל דָוְדל רשא םיִרובְּגַהְו "ער יִעָמְׁשְי
 אָרְיַו לר ןיע לֶצֲא"רׁשַא תָכֲחּוַה ןְבֲא םע איִרְמּו רָקָבּו ןאָצ ּוהָיִנְדַא
 ןֶתְנתֶאְויי יִּךְלִמַה ידבע הָדּוהְי יׁשְנַאֹידלֶכְלּוךךָלּמַה יֶנְּב ויָחֶאדלְּכדתֶא
 :אָרְק אֶל ויָחֶא הָמלְׁש-תֶאְ םיִרוּבְּגַהתֶאְו ּוהָיְנְבֹו איִבָּנַה
 ךֶלִמ יִּ תעמְׁש אולה רמאל המלָשדמָא עֶבְׁש-תֵּב"ִלֲא ןֵמָג רָמאיַויי

 הצע אנ עי יכל הערי עדי אֶל רוד ּוניגדַאו תינחב והיגר
 ֶכָּמַה"לֶא ו יִאָבּו יכל :הָמְלְש ףָנְּב שָפְגתֶאְו ְךֵׁשְפניתֶא יִטְלַמּ
 רמאל ְךְתָמַאְל ָתְעְַּׁשנ ּךָלֶמַה נא הָּתַאאְלַה ֹוילֲא ְתְרָמָאְו דו
 :ּוהָיִנְדא ּךֶלֶמ עּודמו יִאְסּכלע בשי אּוָהְו ירחֶא ּךַלְמְו ְךנְב הָמְלָש-יּ
 -תֶא יִתאָלִמּו ךיִרַחֶא אֹובֲא יִנֲאַוְךֶלַמַה-םִע םַש תָרְּבַדִמ ךָרוע הָּגִהי+
 רֶאָמ ןקז ְךֶלֶפַהְו הדחה ְֶּלָמַה"לֶא עבש-תב אּובָּתַויפ :ְךָרָבּ
 חָתְׁשִת עַבָש-תַּב דתי :ְךְלמַהתֶא תַרָשִמ תיִמָנּושה גָשיִבַאְו
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 הוהיּב ְתְעַּבְׁשִנ הָּתַא יֵנֹרֲא ול רֶמאְתַויז "המ ְךלַמַה רֶמאָיַו ּךְלַמל

 :יָאָסִּכילע בֵׁשי אּוֲהְו יִרְחֶא ּךלְמו נב הָמלָשיִּכ ףַתְמַאְל יָהְלֶא
 הּבְזִני :ָתְעֶדְי אל למה ינדא הָּתֹעְו למ הָּיִנְדִא הְגַה הָתַעְוי
 בָאיְלּו ןהּפה רֶתיְבֲאלּוְךֶלמַה ינּבילְכְל אָרְקיַו ברָל ]אצְדאיִרִמּו רוש
 דלֶכ יגיע למה ינדַא הָתַשְויי :אָרְק אל בע המלל אָבְּצַה רש
 :ויִרחֶא ָּךלֶּמַהְיִנִַא אפּפלע בשי ימ םֶהָל דיִּנהְל ְּךָלָע לָאְרְש
 :םיִאָטַח הָמלָשיִנְּויִנַא יִתייָהְו ויִתַבַאְםִעךְלַמהיִנדַא בכָשַּכ היָהְוי

 ּודיִגיוf :אָּב איִבָּנַה ןָתָנְו למה םֶע תֶרָּבִדְמ הָּנְרֹוע הֵגִהְו
 -לע למל וחתשיו ּךְלַמַה יִנָּפל אביו איֵבָּנַה ןֵתָנ הָּגִה רמאל למל

 למי הָיִגְרא תֶרפָא הָתִא ָּלָמַה ינדא ןֵתְ רמו :הָצְא וי
 ןאצְוזאיִרמּ רוש חַּבְזיַו םויַה דִי ויָּכי5 :יִאְסִּכ-לע בשי אּוהְו ירֲחֲא
 םֵּנִהְו ןַהֹּכַה ריאל אָבעַה יִרָשְלּו ְךְלַּמַה יֵנְּב"לָכְל אְרְקיַו ברָל

 הדבעהיכא יל :ּוהָיִנְדַא ָּלָמַה יִחְו ורָמאָיַ ויִנָפְל םיִתְשְו םילְכָא
 םָאז :אָרְק אל ףדְבַע הָמְלָשלְו עֶרוְהְְב ּוהָיְנְבִלְו ןקפה קדָצְלּ
 בַשי ימ ףיִּדְבַעְתֶא ּתְעדוה אָלְו הזה רֶבְּדַה הָיָהְנ למה ינדַא תֶאמ
 -ּוארק רַמאינ דוד ךְלַמַה ןעיו8 :ויָרַחְא למהינא אָחְּכְלַע
 עבָשיַי + : למה יִנָּפְל דֹמעֶּתַו ְּךְלַּמַה נפל אֹבּתו עֶבׁש-תַבָל יִל
 רָׁשֲאַּכ יב :הָרָצלְּכִמ יִשָפְנתֶא הָדפירְׁשַא הָוהְידיִח רמאינ למה
 ירֶחא למי נב הַמלְׁשיִב רמאל לֵאָרְׂשִי יהלא הָוהיּב ָךָל יּתְעַבָשַנ
 -תַּב דקו: :הָּנַה םויַה הָשַעָא ןּב יִּכ יִּתְחַּת יִאְסַּכלַע בש אּוָהְו
 דוד למה ינדַא יַחְי רָמאּתַו למל ּוחָּתְׁשתַ ץרֲא םיפא עבש
 ןְתְנְלּו ןהפה קול ילואְרק דוד למה ורֲמאו“ :םָלעֶל
 םָּהְל ְךְלַּמַה מאו מַה נפל ּואָבִיַו עֶדיֹוהְיֵּב ּוהָיְנְבַלְו איִבָּנַה
 הָּרְרְּפַה-לע יִנָב הָמלְׁש-תֶא םָּתבַּכְרַהְו םֶכיֵנְלַא יִדְבַעְתֶא םֶכָמַע ּוֲחְק
 ןהכה קּולָצ םָש ותא חַשְמּו :"ןוחּג-ילֶא ותא םֶּתְדַרוהְו יִלרֶשַא

 למה יחי םתְרמֲאו רֿפּוׁשּב םתְעקְּו לֶאָרְשִילע למל איבה ןֶתנְו
 יִּתְחַּת ְךֶלָמִי אּוהְו יֵאָסּכ"לע בֵׁשְיְו יאָבּו ויָרֲחֲא םָתיֵלֲעְופ :הָמלָש

 -ןְב ּוהָיְנְּב ןעינ :הָדּוהיזלַעְו לֵאָרְׂשִי-לע דיִנָנ תֹוְהְל י יתיוצ ֹוָתֹאְו

 18 16 Seb ca 250MSS Vrs הָּתַאְו | 20 ca 120155 65" הֶּתִעְו ; 141 | 25 ל
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 -תֶא לני se ה ן ios ינאי הוה היה רׁשֲאכז :

 איִבָנַה ןָתָבְו הכה קוְָ דרי רו לפה יִנדַא אָפְּכַמ אס
 תֹּרְרּפ-לע המלש-תֶא ּובָּכְרו יִתְלְּפַהְו יִתָרְּכַהְו עָדָיוָהְיִב ּוהָיְנְבּ
 ןִמַשה ןְרקתֶא ןהפה קֹודָצ תי :ןוִחַּג-לע ותא כליו דָו למה
 יָחְי םָעָהילָּכ ורְמאינ רֶפּושַּב ּועְקְתִיַו הָמלְׁש-תֶא תֵׁשְמי לָהאַהְְמ
 יםיִללֲחַּב םיִלָלֲחְמ יםַעָהְו ויִרַחֶא םעָהלְכ לעור + :הָמלְש ּךְלָמַה
 עמי ל ץֶראָה עת הָלחְ הא םיִחַמׂשו

 הָגהְ רַב ונדוע+ : יהָמֹוה הֶירקַה- לוק עורי רָמאֹיַ רֶפושַה "לק
 הָּתֶא לִיָח ׁשיִא יִּכ אֿב ּוהיִנְרַא רָמאיַנ אב ןקה רֶתְיְבֲאדןְּב ןָתָנוי
 רוְיּלַמַה ונינדַא לָבֲַא והלנדאל רָמאּיַו ןֶתְנוי ןעיו< :רָשַבִּת בוטו

 ןָתְנ"תֶאְו ןפפה קולָ-תֶא לְמוִתַא חלָשיני< :הָמלְׁשתֶא מַה
 תֹּדְרִּפ לע ותא ּובְְּריו יִתַלְפַהְו יִתְְכַהְו עֶדיוְהְיןְּב ּוהָיְנְבּו איִבָּנַה
 ולי ןוחנְּבְךֶלַמל איבָּנַה ןֶתָנְו ןָהֹּכַה קוָדְצ ותא ּוחָׁשְמִיניצ ְָלָּמַה
 בָשָי םנְו< :םּתְעַמְׁש רשא לוקה אּוה הָיְרְקַה םֶהַּתַו םיִתָמָש םֶשִמ
 ונינדַאתֶא ףרְבְל ךָלַפה יֵדְבע ּואָּב"םנְוז :הָבּולְּמַה אּפִּכ לע המלש
 -תֶא לניו ךֶמָשַמ המלש םׁש-תֶא ָךיהלֶא בפיו רמאל לד ךְלמַה
 ָךֶלַּמַה רָמִא הָכָבִנְ* :בָּכְׁשמַה"לַע .ךלמה וחְתָשיו ְָּאְסִכִמ ואְסַּ

 שיא ובלו והיגראל רֶׁשֲא ארל לכ ומקיו ודְרֲחפ לתו
 תֹוָנְרקְּב קזחיו ְּךֶלינ םֶקיַו הָמְלֶש יִנָּפִמ אֵרְי ּוהְנְראופי וּכְרדְ
 הֶמלְש ךְלָמַהדתֶא אָרָי ּוהּיַנְרַא הגה רֹמאָל המלְׁשְל דגי :ַתֵּבְִמַה

 -םֶא הלל ךֶלֶמַה םולכ ילעבשו ראל הּבְזִמַה תֹנְרְב זַמֶא הגה
 -אְל לִיחְ"וָבְל יהיְהִי םא המלש רָמאַו* :בֶרָחָּב ּדְבעְדתֶא תיִמָי
 ּךְלִמַה חלש :תַמָו ֹוב"אֵצַמַת הַעְרםֲאְו הָצְרֶא ֹותְרעׂשִמ לפי
 -רמאיַו הָמלָש למל ּוחּתְׁשִי אבו חֵּבְזַּמַה לעמ והרי המלש
 ס תיל ל המלש ל.
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6 665/44 ‘7 | 40 ° al C6) | 5-ל GBA 66ק6טסע év xopoig (ftt = םיִלְלֹחְמ 

 | ( 566 6114,6 | 43 <6תֹולֹחְמּב) | 4: = 1 6+( 62) תאֹוַה הָעּורְּתַה לוק הָמ;
  | 40 dl, cf 6B (GA+MSSא 9 יהא 8(06549) םיִהְלֶא | 48 63% - יערזמ 16 47
6560700 kal 65060700 [homoeotel]) 585% | 51 2MSS DD | 52 6MSS+- .יל 
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 יִכֹנָא> :רמאל נב הָמלָשתֶא וצו תּוִמָל דְוְדְימי ו 2

 -לָּ תֶאְ תשעת רֵׁשֲאלְכ תֶא ליש ie i השמ הרות בּוִתָכַ
 מאל לע רָּבִּ רֶׁשֲא וּרָבְּדּתֶא הוהְי םיִקָי ןעמל+ :םָׁש הָנֶפִּת רֶׁשֲא
 -לָכְבּ םֶבָבְל לְָּב תַמָאּב יֹנָפְל תֶכָלְל םָּכְרִדתֶא ְּךיַנְב ורְמָשידסא
 הָּתַא םֶגְו5 :לֶאְרְשי אָסָּכ לַעָמ שיא ל תָרָּכִי-אְל רטאל םֵׁשְפַ
 יֵרְׂשיִנְׁשְל הָשָע רֶׁשֲא היּרְצָ בָאְוי יל הֶשָערֶשַא תֶא ָּתְעַדָי
 -יִמּד 'םשיו םֶגְרַהְיו רָתְיְב אשמעלו רֿנדןּב ירנבֲאָל לֵאָרְׂשי תֹוֲאָבְצ
 ולענבּו ויָנְתָמְּב רֶׁשֲא ֹותָרנֲחַּבי יהמֲחְלִמ יִמְּדי ןתיו םֶלָשְב הָמַחְלְמ
 :לֶאָש םֶלָשְּב וָתְביִש דָרותהאלְו ְךֶתְמְכְחְּ ָתיִׂשֲעְוֿ וילנר רֶׁשֲא
 וברק ןָכדיִּכ ד ְַחְלש י יִלָכָאְּב ּגיָהְו דָסֲח- הֶשַעִּ דָעַלִגַה ילזרב רכבל

 ךב אָרּב יעמש מע הגהְ* :ְיִחֲא םלְשְבַא יג ורכב ילא
 םִיָנֲחֹמ יִּתְכָל םִויְּב תַצְרְמַנ הָלְלְק יִנלְלְק אּוָהְו םיִרָחַּבִמ 'יִניִמְיַה
 :בֶרָחְּבּךְתיִמַא-םִא רפאל הזהב ול עַבָשָאְו ןגריה יתאְרקל דָרְידאּוהְו
 ול-הַשַעְת רֶׁשֲא תֶא ָּתְעַדִיְו הָּתִא םַכָח ׁשיִא יִּכ והקנתדלַא | הָּתַעְוַ
 ויָתֹבֲא-םע דְוָּב בֵּכְׁשיַוו> :לואָש םֶדּב וָתְביִש תֶא ָּתְדַרוהְו
 םיִעְּבְרַא לֶאְרְשידלע דוד ּךִלֶמ רֶׁשֲא םיִמָיַהְויי ס | דְוָּד ריִעַּב רָבְקיַו
 :םינש שלש םישלש למ םלְׁשְּריִבּו םיִנש עבש למ ןירְּבְחְּב הָנָׁש
 פ | דָאְמ ֹותְכְלַמ כת ויבא דָוָד אָּפְּכילע בֵׁשְי המלְׁשוו-

 םֹולְׁשֲה רָמאָּתַוי המלָש םִא עבָׁש-תַּב"לָא תיֿנַחְדְוְב והָיְנְדַא אביי
 רמו רב ירָמאתַ ףילא יל רֶבָּד "רָמאַו4 :םלָש רַָמאיַו ְךָאּב
 למל םֶהיֵנְ לֵאָרְׂשִי-לכ ּומש יל הָכּולמַה הָתְיְה לי תַעַרָי ּתַא
 הָלֶאְש הָּתַעְו :ול הָתְיֲה הוהיִמ יִּכ יחֶאְל יִהְּתַו הָכּולְמַה בָּפַתו

 :רָבּד ויִלא רֶמאָתַו יִנָפתֶא יִבָשָתִלַא ֶָתִאמ לאש יִכנָא תַחַא
 ילְַּתַו ךוָנּפתֶא ביִשְנאָל יִּכ מַה הָמלָשל אָנְיִרְמִא רָמאַֹנל
 רבדַא יִפנָא בוט עבש-תּב רֶמאָּתַויי :הָׁשֲאְל תיִמנּוׁשַה גשיבַארתֶא
 "לע וָלירָּבדְל המלש ְּךֶלמַה-לֶא עבָׁש-תב אָבְתַי ָלָמַהלֶא לע

dlc 614 |ִצִמּו || < 665 | 4 ' mit Mss50155 רמשלו | ?  Cp 2, 3 * ca 
 5 * 15 14,50 רָניִבַא, 6 ABevvnp = רָנָבַא | ? 16 6701 םקיו | = 1 6 695%

 לג םָ | =41 6 610 1.65: ילגרב רשא ילענבו ינתמב רשא יתרנחב | ו
 הָּתַאְו | 13 6+ kai חכ006א0עמ06/ ₪007 | 14 * 8 | ל ims 63 + ול /

 16 - ךינפ 1 3, 6 7.

+ 



 462 א םיכלמ 33—2,20

 לםשיו ֹואְסַּכ"לע בָשיו יּהָל ּוחְּתְשִיוי ּהָתאָרְקל ּךלֶּמַה םֶקַו והיא
 יכנָא הָנטק תַחַא הָלֲאְׁש רָמאתנ>פ :וניִמיִל בֶשָּתו למה םָאל | אָּכ
 יִּכ יִמִא ילַאש למה ּהָל רַמאיַ יִנָּפתֶא בָשתְ" לא ָּךְּתִאְמ תֶלֶאש
 הינדל תיִמנְׁשַה גׁשיִבֲא-תֶא ןַּתַי רָמאתַויו יָנְפיתֶא ביִׁשֲא-אל
 תָלֲאש תא הָמְלְ ומֲאְל רָמאיו המלֶש ְּךֶלמַה { ןעיבי* :הָׁשֲאְל ךיַחֶא
 יִחֶא אּוָה יִּכ הָכּולְמַה-תֶא \ל-ילאשו ּוהיִנְדַאל תיִמנשה גָשיִבַאדתֶא
 עַבָשיו3 :הּיּורְצְַּב יבָאֹולּו ןַהֹּכַה רֵתיְבָאלז ולו יִנָממ לודָנַה
 יִּכ ףיסוי הָכְו םיִהְלֶא יל-הָשַעְי הָּכ רָמאָל הוה המלש למה
 יִנָּניִכָה רֶׁשֲא הָוהְי-יַח הָּתַעְו + :הָּזַה רֵבָּרַה"תֶא ּוהָיְנְרִא רב ושְפְנְב
 יכ רֵּבּד רֶׁשֲאַּכ תִָּב יִלהַשָע ראו יִבָא דָנָד אָפְּכ-לע יִניביׁשוי

 עֶדיוְהיוִב ּוהְיָנְּב דָיְּב הֹמלׁש ֶּלֶמַה תַלְׁשִו :ּוהָיִנְדִא תַמּוי םויַה
 ךל תתָנֲע ּךנָמַה רַמֲא ןהפה רֶתְיְבָאְקו5 ם תמו וְ"ענְפיו
 ָתאָשְנְיִכ ףֶּתיִמַָא אָל הֶּזַה םויִבּו הָּתֶא תֶוָמ שיא יִכ "ָיִרָשְילַע
 -רָשַא לָכְּ תיִּנַעְתַה יִכְו יֵבֲא דֵנָּ נפל יהוהְי ינרַא ןורַא-תֶא
 אָלַמְל הוהיל ןהכ תֹוִיְהְמ רָתְיַבָאדתֶא המלָש שֶרְגְיַ :יִבֲא הָּגעְתַה
 הָעָמָשַהְרי ס :הֶליִשְ יֵלֲ תיּב"לע רֵּבּד רשא הֹוהְי רַבְּדיתֶא
 הָטָנ אֶל םֹולְׁשְבַא יֵרֲחֶאְ הינְרַ יִרְחֶא הָטָנ בָאֹװי יִּכ בָאוידדע הָאְּב
 לטל דגו%פ :ַתָּבְזַּמַה תֹוָנְרְקִּב קְוֲחיו הָוהְ .לָהַאלֶא בָאֹוי סנו
 יהמלָש חלָשינ חָּבְזִמה לַצֶא הָּגַהְו הֹוהְי לָהֲא-לָא בָאוי סָנ יִּכ המלש

 לֶהֲאלֶא ּהָנב אב :ב"ענּפ ךל רֶמאל עֶדיוְהיְב ּוהָיְנּב"תֶא
 תומא הָפ יִּכ אָלורָמאַו אצ ךְלָמַה רַמֲא-הּכ וָלֲא רֶמאֹּיַו הוהְי
 רֶמאְיּי :יִנָָע הָכְו בָאֹװ רָּבְד"הְּכ רמאל רֶבָּד ְָמַה"תֶא ּוהינְּב בָשּיַו
 םָנִח מד תְריִסַהְו ֹותְרבְקּו וָב"ענְפּו רָבְד רשאכ השע מַה יל
 "לע ומְּדִתַא הֶוהְי בישר :יִבָא תב לַעָמּו ילָעמ בָמּוי ַּפָש רֶׁשֲא
 בֶרָחּב םֶגְרַהְיַו ומ םיִבֹמְו םיקדצ םיִׁשְנַאִגְׁשִּב עְגֶּפ רֶׁשֲא ושאר
 אְׂשָמע-תֶאְו לֵאָרְׂשִי אָבצ-רִׂש נדב רֶנְבַאתֶא עֶדָי אָל דִוָד יִבָאְו
 וערז ׁשאָרְבּו בָא ׁשאָרְּב םֵהיֵמְד ובשו3 :הָדּוהְי אבְצ"רׂש רָתידְוְב
 םעַמ םלּוע-דע םָלְׁש הָיהְי ואָסְכל ותיבלו ועל דֹוָדְלּו םֶלעְל

prb 6 68% DWP) vel1 4 | ל 1  (kar)epilngev avrhv (= pW);10 55 6  
 6 8 ומשיו | 22 = 1 6 טז בָאוי ולו ןהכה רֶתְבָא | 24 1 6 0 יִנָב--; 8 6
 ינָב-- | 26 *1 דלֶא | * 243185 ְּךֶרָש | = 1 6 63) הוהי ןוראדתא; 31 "תא
 דופָאָה | 28 6.303% המלש, 1 ו | 29 6+ ָּתסַנ יִכ ףְל הָיָה הָמ רֹמאָל בָאֹודלָא

 המלָש חַלְׁשַו הוהי-לָא סּונָאְו ףיִנָּפַמ יִתאֵר יִּכ בָאי רֶמאיִו ַחּבְִמַהְלֶא
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 "ותיִבְּב רֶבקיו ּוהָתְמְַו וְב"עַּגְפיו יעֶדוֲהיָּב והָינְּב לעינ*= :הָוהְ
 יאָבָצַה -לע ויָתְחַּת עדיְהְיְב ּוהננְב"תֶא ָךֶלָפה ןינצ ֹורָּבְּמַּב
 לפה ָלְׁשִג  :ירָתְוְבֲא תַחּת ּךָלֶּמַה ןָתְנ ןהפה קורָצזתֶאְ
 -אָלְו םש ּתְבַשְיְו םלֶשּוְריִּב תוב ךְל"הָגְּב ול רֶמאו יִעָמְׁשְל ארי
 ןורדק לַחְנ-תֶא תְרַבֲעְו ףתאצ םווְְּבי הָיָהְויז :הָנֲאְו הָנֲא םָשָמ אֵצַת
 למל יִעָמַש רָמאיַו* :ףָשארב הֶיִהְי ָךְמָד תֹּוִמְּת תּומ יִּכ עַדָּת עי
 יעמש בֵׁשו ףדבע הָשעַי ןַּ ךלַמַה יָנֹדֲא רָּבִּד רַׁשֹאַּכ רָבָּדַה בוט
 -ינש ּוחְרְבִיַנ םיִנָש שֶלָש ץקמ יהי ם :םיָּבַר םיִמָי םֶלשּוריִּ
 רמאל יִעָמְשל ודיִגיַו תג למ הכעמ"ןָּ ׁשיִכֲא-לא יִעָמָשְל םיִדבע
 -לֶא הָתַנ ךלינ ורמחדתַא שבחיו יעָמש םקָיויי :תנְּב ףיִדבע הָגַה
 ס  :תָּגִמ ויָדָבַעְדתֶא אביו יעמש ְךֶליַו ויָדְבע-תֶא שקְבְל שיִכֶא
 ָךֶלַּמַה חלש :בשיו תג םֶלשּויִמ יִעָמש לָהּ הָמלְׁשְל דָנַּצ
 רמאל ךַּב דעֶאְו הוהיב ְּךיִּתְעַּבְׁשִה אולה ויִלֶא רֶמאיַו יִעָמָשְָל אָרְקיו

 רֶמאָתַוי ומת תו יִּכ עַרּת עָרִי הָנׂאָו הָנֲא ּתְכלָהְו ךְתאצ זי
 הָוהְי תֵעָבְׁש תֶא ְּתְרַמְׁש אָל עּודמוי :ייֵתְעַמׁש רָבְּדַה בוט לא
 הָּתַא יֵעָמְׁשלֲא ּךָלֶּמַה רֶמאיַוצ :ְךיִלָע יִתיִנצרָׁשֲא הָוָצּמַה-תֶאְו
 ביִשַהְו יִבָא ודל ָתיׂשָע רשא יְבַבָל עַדָי רֶׁשֲאי הָעְרַה"לָּכ תא ָתְעדְי
 יְהִי דֹוָד אפכו ורב הָמְלֶש לִפַהְו ְָׁשארְּב ְתָעְרתֶא הָנהְי
 אֵצִַו עֶדוֲהְיְּב והְיְנְּב-תֶא ּךָלָּמַה ציני :םֶלועְדדע הזה יגְפל ןֹוכְ
 יתָמָיַנ וְּ"עגפינ

 -תֶא המלָש ןְּתַתְתַַוי 3 סם :הָמלָׁש ךִיֶּב הָנֹוָכָנ הָכָלְמּמַהְי
 רע רֹוָּד ריעְדלֶא ָהָאיִבינ העְרַפ"תַּביתֶא חיו" םִיָרְצִמ ְךֶלַמ העְרּפ
 :ביִבְס םֶלָשּוְרִי תמֹוחתֶאְו הוהְי תיִּבדתֶאְו ּותיִּבתֶא תֹוָנְבַל ותלַּכ
 םיִמּיַה דע הָוהְי םשל תיב הָנְבָנאְל יפ תֹוֲמְּבַּב םיִחָּבַזִמ יםַעָה קרי
 קב, ויָבֲא דָוָּד תוקחְּב "תל הָוהְידתֶא המלׁש בהאי פ :םֵהָה
 :ריטקסי ַחּבַזִמ אּוה תומְבּב

 הָארנ ולבני 2 ס :אּוהַה ֵּבזִמַה לע הטל העת תולע
 דְלוְּתַ הָמ לֵאָׁש םיִהְלֶא רֶמאֹיַו הָליְלַה םולחּב הָמְלָש-לֶא הוהְי

post 35460 ג | ל  ₪ nonn6< ורְבְקְּב |35 6 h | b GL44  
6 + vs (א%)תסתת || 42 °° 2 | 44 °° prb add || post 46a 6+ vs nonn | 

vs 46b et Cp 3, 1 <6509( ; 46b et 3,1a sunt add; trsp frt 3,1b post 5,14|| . 

2 °° <6%; 6 kai 6 Aaés || § 684 nin. 



 464 א םיכלמ 36-34

 רשֲאַּכ לדג דָסָח יִבֲא יָד בעי ָתיׂשָע הָּתַא המלָש רמו
 -תֶא ּולירָמְׁשִּתו מע בבל תֶרְׁשיְבּו הָקָדִצבּו תֶמָאּב ְּךינָפִל ךלֶה
 הָתַעְוז :הֶַָה םייּכ וֶאְסּכְילַע בשי ןב ולְְּתִתַו הוה לֹודָנַה דָסֲתַה
 רענ יִכֹנֲאָו יָבֲא נד תַחַּת ףְּבעתַא ָּתְכָלְמַה הָּתַא יֶהלֲא הָוהְ
 ברםע ָּתְרָחְּב רֶׁשֹא ּךְמַע ףוְתְּב ףְּבַעְו :אְבְו תאצ עֶרַא אל ןטק
 טּפְׁשְל עמש בל לבעל ָתַתָנְופ :יבְרַמ רפי אלע הנמידאְל רֶׁשֲא
 דַבָּכַה ְּךמע-תֶא טּפְשִל א יִמ יּכ על בטיב ןיִבָהְל ףמעדתֶא
 :הָּזַה רֵבְּרַה-תֶא המלָש לֶאָש יִּב ינדא יִניִעְּב רָבָּרַה בטיײניפ :הָּנַה
 ָתְלאָשאל הֶּזַה רַבְּדַהדתֶא ָתְלאָש רֶׁשֲא ןעֶנ וילֲא םיִהָלֶא רַמֲאַנוז
 ָתְלַאָשְו ךיִבְיְא שָפְג ּתְלַאָש אלו רֶׁשֹע ל תלַאְׁשאָלְו םיִּבַר םיִמָי ל
 בל ל יִּתְתְנוהּגִה ְּךֶרָבְּכ יִתיִשָע הַנֲהִי טָּפְׁשִמ עמְׁשל ןיבָה ְָּל
 :ךּומְּכ סוקי" ךיִרַחֶאְ נפל היָהדאְל ָךֹומַּכ רשא ןֹובָנְו םֵכָח
 הָיָהאְל רֶׁשֲא דֹובָּכימנ רֶׁשֲעםנ דל יִּתַתַנ תלַאְׁשאָל רֶׁשֲא םַנְוַיצ
 לפח רַמְׁשְל יַכְרְדִּב לתא :יָימְולּכ םיִכִָּמּב ׁשיִא ְךֹוָמָכ
 יץקיוופ ם :ְּךיַמְי-תֶא יִּתְכרֲאַהְו ףיִבָא דוד לה רֶׁשֲאַכ יִתוַצַמּ

 ינרַאתיִרְּב ןוָרַיגָּפלירְמעְו םלׁשרי אובו םולח הָגַהְו הָמש
 ס | :ויָדְנעלָכְל הָּתְׁשִמ שעיו םיִמָלש שעיו תולע לעיו
 רָמאתַווז :ינַפל הָנְרמעּתַ מַה תונו םיִׁשְנ םִיָּתְׁש הָנאֹבְּת אי
 רֶלֶאָו דָחֶא תִיבְּב תַבְׁשי תאּוַה הָׁשֲאָהְו יִנֲא ינדַא יִּב תַחַאָה השאה
 תאזַה הָׁשֲאָה"םַּנ רֵלּתו יִּתְדַלְל ישילָשַה םויּב יהיו :תִיָּבַּב ּהָמַע
 תמול :תִיָבִּב נְחְנַא-םִיּתְׁש יִתְלּוז תִיַּבַּב ונּתִא רז"ויא וחי ונחנאו
 הֶליֵלַה ָךֹותְּב םֶקְּתַופ :ויִלע הָבְכַש רֶׁשֲא הלל תַאּזַה הָשֶאָהְּ

 הָנְּב"תֶאְ הָקיִחְּב ּוהָביִַתו הנשי תמו יִלצָאְ ינְ"תֶא חקת
 תֶמהַּנִהְו יִנְּב-תֶא קיגיהֶל רֶקְּבַּב םֶקָאְנ יי :יקיִחְּב הָביִּכְׁשַה תַּמַה
 מאת :יִּתָלְי רשא יִנְב הָיָה"ֹאְל הָגַהְו רֶקּבּב ֹולֵא ןגְּתֶאָ
 יִפ אָל תֶרָמא תאָזְ תמה ְּךגְבּו יחה יֵנְּב יִכ אָל תֶרָחאָה הָשאָה
 תאז ְּךָלֶמַה רֶמאָיַויי ָלָמַה פל הָנְרּבדְתו יֵחָה ינְבּו תֶמַה ךְנְּב
 ינֶבּו תמה ּךגְּב יִּכ אָל תֶרָמֹא תאָזְו תֵּמַה ךְְּו יִחַה ינְּ"הָז תֶרָמא
 :ִּךֶלִמה יִֶפְל בְרְחה ּואיבּוַו בֵרָח"ֵל וחְק ךְלפַה רָמאָיַו < ם :יָחָה

év dikaioctvy kai | ro mlt MSS607 -ן-  g4 אלו | 8 = >65(%) || MSS Vrs7  
sicהוהי | 20  Var® * | )®Var)הוהי || זז 69 הוהי |13 41; >69%) || 15 *1 ץקיו 

 8 Or, Occ הנשי; vפ 'שי ךתמאו >8(6974) | 21 61 | 22 = 01; >6? (טפק %).
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 תחַאְל יִצְחַהדתֶא ּוָנְתּו םִיָנְׁשִל יָחַה ךֶליַה-תֶא ור ְךָלַּמַה רָמאיַו5
 "יב ךלָּמַהלֶא יִחַה הָנְּבירְׁשַא ְׁשֲאָה רַמאתֿ :תֶחֶאְל יִצֲחַה-תֶאְו
 יִחַה דּוליַה"תֶא הלנת יִנַֹא יִּבּורָמאָתַ ּהָבְבְלַע ָהיִמַחְר ּוָרַמְבָנ
 :ּורְלִג הָיָהְי אל ל ילד תֶרמא תאְזְו ּוהָתיִמְת"לא תַמָהְו
 ּוהָתיִמְת יאל תַמָהְו יֵחַה דּוליַהתֶא הְליונְּת רַמאיַו ְּךלַה ןענז
 טפש רֶׁשֲא טפְׁשִמַה-תֶא לאְרָשילכ ועָמָשיַר ם וָּמָא איָה

 תֹוׂשֲעל בְרְקְּב םיִהְלֶא תֶמְכָחיכ אָ יִּכ למה נפ רי למה
 7 - :טפשמ

 םיִרָשַה הָלֶאְו> ם :לֶאְרָשְיְדלְּכלַע ee המלש ָּךלַּמַה יֵהְיְוי 4

 יאׁשיִׁש גב הָיחַאְו ףרָתילֲאי :ןהכַה קרב והרע לר
 "לע עֶדְיוְהְיוְב ּוהְיְנְבז+ :ריִנזַמַה ידּוליחַאְְּב טֵפְׁשֹוהְי םיִרפְס
 ידּוְבְזְו םיִבָצָּנַה-לע ןַתְנְְוְב יוהיְרזעופ :םיִנֲהְּכ רָתְיְבֲאְו קֹוָדצְוי אָבָצַה

 אָדְבַעְּב םֶריִנְדאו 'תְיָּבַהדלע "רֶׁשיִחַאו ְָלָמַה הער כ ןַתָגְּב
 סמ  :סּמַה-לע

 ְךֶלַּמַה-תֶא וְלֵּכְלַכְו לֵאָרׂשִיהלְּכ"לע יםיִבָצִנ רָשָעְ"םיִנָש המלָשְלְוז

 הָלֶאְ* | ם ּולְָּלַכְל 'דָחֶאְלַע הָיִהִי הָנְִּׁב ׁשֶדָח ֹוְיֵב"תֶאו
 םֶתומְש

 :םִיָרְּפָא רַהְּב רּוָחְָּב
 :ןֶנֶח תי" ןיִליִאְו שמש תיכו יםיִבָלַעָשְבּו ץֶקְמְּב רֶקד"וְּב'
 :רָפַח ץֶרָא"לָ הָכש ול תִיּבְרַאַּב דָסַחְְַּבי
 :הָשַאְל ול הָתְיַה המלָש-תַּב תַפָט ראד תַפָנ"לָּ בֶדָניִבֲאדןְּבייי

 הָנתרָצ לעַא ָשא ןֶאׁש תּל נמנעת רּליִחֲא"ןּב אנע
 :םָעְמְקְִל רבעמ דע הָלֹוחְמ לבא דע ןָאָׁש תיֵּבִמ לאָעְרְזיל תַחָּתִמ

 ידָעְלִּגּב רֶׁשֲא הָשַנְמָּב ריִאְי תּוַח ול" רֶעְלּג *תַמְרְּב רבב
 :'תֶשָחְנ ַיָרְבּו הָמֹוח תֹולדָג םיִרע םישש ןֶשְּבַּב רֶשַא" בּגרֲא לָבָח יל

26. 27 dl (>6B%, cf AE) | 27 * 66MSS bא | 6ק 4, ד 616 6" || 2>6F)| 
3° 6 EMog #8 Eliab || ל 65 Zoga = NW 25 20,25°; 1 prb 6 10 6 
NW (28 Susa) | > 65 Axeidd | 48 <65 || 4b add | 5 * 6 Opveia = 

 | 'מַה יִעְר ןֵכֹס  6* Zaxoup; cf $ | 5 <65016; prpsוהינֲֹא | ל 13155 רוכזו
 | אאומג || * 646 + אָבָּצַה-לע בָאֹויָּב בָאיִלָאְו | ל * 16155 םיִב()ָצְנ 67 = 6

 1 || > insל  | ante 8b. g. 10. Ir. 13 exc nomen ||  * 1 prb byל 0 דחאָה
6 6 “TD; Var® דתיִבּו | 13 5 65 506000 (pro év Pen. = NBS) || °° ada; 
>6P() || 5% add ex Dt 3,4. 14. 
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 466 א םיכלמ 5,12—4,14

 :הָמיִנִחַמ אָּדעְּב בֶדניִחַאיי
 :הָאְל הָמלׁש-תּב תֶמְשָּביתֶא חַקָל אּוה"םנ ל ץעֶמיִחַאי
 :תולָעְּו רֶׁשֲעְב יׁשּחְְּב אנע
 :רָכׁשׂשיְּב חרְפְְֶּב טָפְשֹוהְייז
 :ןְמְנבְּב אָנֲאְְב יִעָמְש*
 ןָשִּבה ְֶלֶמ גלו ירמָאה דלִמי ןוחיס ץֶרא ידע ץֶרָאּב יִרֲאְּב רָב
 :"ץֶרָאְּב רֶׁשֲא דָחֶא ביצְנּו

 םיִתְׂשְ םיִלְכֲא בֶרָל םֶיַהי-לַעְדִרָשַא לּוחַּכ םיִּבַר לארְׁשוו הָדּוהְי יי
 יִרָהָּנַהְןִמ תוְלְמַמַהְלֶכְּ לשומ הָיָה המלָשּוי 5 :םיִחַמְׂשו

 הָמלְׁשיתֶא םיָרְבעְו הָחְנִמ םיִשִָּמ םִָרְצמ לּבָנ דָעְו םיִתָשלְּפ ץֶרֶ
 ס | זויוח ימי

 :חַמְק רָּכ םיִשָשְו תָלֹכ רפ םיִשלָש דָחֶא םוָיְל הָמלָשֶחָל יָה
 יָבְצּו ליִאַמ דַבָל ןאצ הֶאַמּו יִעְר ירָקְּב םיִרָשָעְו םיִארְּ רָקְב הרשע
 הַסָפִּתִמי רֵהָּנַה רָבַעדלָבָּב הנר אּוה"יְּכ :םיִסּובֲא םיִרְּבְרבּו 'רּומחיְו
 ֹוירְבע- לָּבִמ וֶל הָיָה םֹולָׁשְו ירֲהָנַה רבע יֵכְלֹמ- לָכְּב הֶַעדדַעו
 תַחְתְו ּונָפַג תַתָּת שיא ַטָבְ לֵאָרְׂשְִו הלּוהְי בשני :ביִבָּסִמ
 המלְׁשְל יִהְי6ַ ס :הָמלָׁש יִמָי לָּכ עַבָש רֶאְּבִדדִעו ןֶּךִמ ֹותָנֲאִּת
 :םיִׁשְרּפ לא רֶׂשֲע-םיִנְׁשּו ּובְכְרַמְל םיסּוס תא ףלא יםיעְּבְרַא
 ןְלְׁש-לא בַרְקַהילּ תַאְו המלש ךֶלֶמַה"תֶא הלאה יםיִבֲצַנַה לבל
 םיסּוסל ןָבָּתַהְ םיִרעָשַהְו רָב ּורְּדעַי אָל ושְדַח שיא .הַמלׁשדלַמַה

 :ֹוָמפְׁשִמכ שיא םׁש-הְָהירֶׁשֲא םּקָמִה"לֲאּואבָׁשִכְְלו
 לוחּכ בל בַחָרְו דֶאְמ הָּבְר< הָנּובְתּו הָמלָשְל הָמְכָח םיִהְלֶא ןַּתיופ

 םֶדְקַיִנְּבלָּכ תַמְכָחַמ המלש תֶמְכֲח בְרַתַויי :םָיַה תַפָשדלַע רֶׁשֲא
 ןמיֵהְו יְִרְזִאַה ןתיִאְמ םֶדֲאָה"לְּכִמ םּכְחְּיַניי :םִיָרְצִמ תַמְכֲח לַּכַמּו
 רבי :ביִבָס םַּגַהדלָכְב ּומָשייַהְיַו ילוחמ ינְּב עֶּדְרַרו לָכְלַכְו

16 incert, 1 frt it (cf 64) תֹולֲעַּמַבּו | 177 cf ad Gen 30,18 | 19 * 6 דג | * 1 
 םיָבָצְנַהלְּכ-לע  61 6(; a1 )cf 9( 5זז דלג ץֶרָאְּב טסו דג 'ָאְּב; ג1 הָדּוהְי 'ָאְּב

post דחא | In 4,20--5,14 1 prb 6 GBL (post 4,19) invers: 5,7. 8. 2—4. 9—14; 
tum ins 6 6} 3,1; 9,16. 17a (4,20; 5,1. 5. 6 ]<651[ add redact sunt) || 

20 *9MSS + "nd | Cp 5, r ins דעו cf 2Ch 9,26 et 606%" | 3 * 1 + רֶקְּב | 
 |  || 5.6 cf ad 4,20ssוידבע  mit MSS Eddל | )" <6 | 4 ** add )<6ל
6 * >IMS; 2Ch 9,25: 4600 | 7. 8. g—14 vide supra | 7 * cf 4,7° | g 668% 

 .) cf 1Ch 2,5 | °° <6%8לּומָח  prps;(?NDה)  * 6855 Moakaהוהי || זז
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 ֿיִצֲעָה"לע לבדו ְףָָאְו הָׁשִמֲח ויש יִהְינ לֵׁשָמ םיִפָלַא תׁשְלְׁש
 -לע לבדו ריב אֵצֹי רֶׁשֲא בֹוזֲאָה דעו ןונְבְלּב רשא ֹוֵרֲאָהְִמ
 םיֵמעֲה"לָּכִמ האבינ+ :םיִנְּדַהלַעֶו ׂשֶמָרָה"לַעְו ףֹועָה-לַעְו הָמָהְּבַה

 -תֶא ּוִעְמָׁש רשא ץֶרָאָה יִכְלַמלְּכ תֵאַמ הָמלְׁש תַמְכָח תֶא עמָשל
 ס  וֹותָמְכָח

 ותא כ עֶמָׁש יִּכ הֹמלְׁש-לֶא ֹיָדְבע-תֶא רָֹיְלִמ םֶניִח תכני
 :םיִמְיַה"לַּכ דֶוָרְל םֶריֵח הָיָה בָהא יִּכ ּוהיָבֲא תחת ְּךָכמְל ּותְׁשָמ

 יִבֶא דָוּדתֶא ָּתְעַדְי הָּתַאיז :רְמאל םָריחלֲא המלָש חלָשיַני6 ם
 רֶׁשֲא הָמָחְלַמַה יִנָּפִמ ויָהלֲא הָוהְי םֵׁשְל תִיַּב תוְנֶבְל לכָי אָל יִּכ
 הוהְי ַחיִנַה הָּתַעְוי ולנר תוָּפַּכ תַחָּת 'םָתֹא הָוהְיתֶּת דע יּוהָבְבְס
 תיּב תֹונְבל רַמא יִנְנָהְופ :עָר עַנָּפ ןיִאְו ןטש ןיִא ביִבָּסִמ יל יהא
 רֶׁשֲא נב רמאל יִבָא דוָדדלֶא הָוהְי רֵּבְּדורְׁשֲאּכ יָהלֶא הֹוהְ םֶשְל
 ּהָוצ הָּתַעְופ :יָמְׁשל תִיַּבַה הָנְבִידאּוְה ְּףָאָסִּכ- לע ךיִּתְחִּת ןֵּתַא
 ְךיִדָבֲע רכְּׂו ל ךיִדְבַעְדִע ּויָהְי ידבענ ןונְבְלַהְוִמ יםיִזְרַא יִלדְּותְרְכִיו
 עדי שיא ּונָּב ןיא יִּכ ְתָעִדָי הָּתַא יְּכ רמאת רֶׁשֲא לכ דל ןִּתַא
 המלֶש יָרְבְּדּתֶא םֶריֵח ַעָמָשַּכ יהיו :םיִנדצּכ םיִצְעְתֶרַכְל
 -לע םֶכָח ןְּב לודל ןַתְנ רֶׁשֲא םויַה הָוהְי ּורְּב רָמאֹי דֶאִמ חמש
 -רֶׁשֲא תא יִּתָעַמָש רמאָל הֹמלְׁש-לָא םֶריִח חלשיו :הָּזַה בֵרָה םַעָה
 :םיִשּורב יצעבּו םיִזָרא יִצעּב ְצְָחִל-תֶא הֵׂשֲעֲא יִנֲא יֵלֵא תֲלְׁ
 םֹוקַּמַה-דֲע 7 תורְבְד םָמיָשַא יִנֲאו המי ןונְבְלַה- ןמ ודי יֵדָבַע
 -תֶא הֶׂשֲעְּת הָּתַאְו אָׂשֲת הָּתַאְו םַׁש םיִּתְצַּפַנְו יִלֶא תֵלׁשִּת-רֶׁשַא
 םִיָזָרֲא יִצֲע המלָשל ןִתֹנ יםוריח יהיו יִתיִּב םחל תֶתל יִצָפַח
 רַכ ףלָא םיִרְׂשֲע םָיִחְל ןתְנ המלשו>5 :וצפָח"לָּ יםיִשורב יצערל

 םָריִחְל הָמלְׁש ןְת-הּכ תיִתָּכ ֶמָש רֿפ םיִרְַעְו וויל תלִָּמ יח
 ל"רָּבַּר רֶׁשֲאַּכ המלָשל הָמְכָח ןַתב הָנהיו ם ::הָנְׁשְב הָנָׁש
 לַעַיַו>ל :םֶהיֵגְׁש תיִרְב ּותְרְכִיִנ המלש ןיֵבּו םֶריֵח ןיּב םלש יִהְיַו
 :שיִא ףֶלָא םישלש סַמַה יָהְיו לֵאָרְׂשִילָּכִמ סמ הָמלְׁש למה
 נבל ויְהְי שח תופילח שֶדְַּב םיִפְלַא תַרָׂשֲע הָנֹונְבְל םֵחְלְׁשו
 ,r2 6012155 coco || 14 cf ad 4,205 || 15. 1685 al loc Din םוריח | דל 1
 6 115 ּותַבְבְס vel 6 115 Vrs( תומחלמה) |” 1 ויָביא | ס ילגר 1א | 0 6

lopanh | 23 *16 60 6. 0. ד. p.םיִצִע || ל 565 לכָּב 1 4 | 21 65% 6 066, 6  
 םודרי || * >65% | 24 * 6115 | ל >6 || < 8155 -לָכְל | 25 6 תֵּב ףַלֶא (םירשעו)
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 468 א םיכלמ 3

 = המלל יִהופ ם סָּמַהלַע םָריגְרַאְו "ותיִבְּב םיִטָדָח יםָיְנש
 יִרָשִמ דבק רָהְּב בצח ףָלֶא םנֹמְׁשּו לָּבס אשנ ףֶלֶא םיִעָבַש
 תֹוָאַמ שֶלֶשּו םיִפָלֲא תַׁשְלַׁש הָכאָלְּמַה-לַע רֶׁשֲא ּהמלָשל םיִבָצְנַה
 תולד םיִנָבַא ֹועְּסִיַו ּךְלַּמַה וצי :הָבאָלֶּמַּב םיִשַעָה םֶעָּב םיִדֹרָה
 ינבּו הָמְלָש ינב ּולְספַו= :תיִזָנ יִנָבַא תִיְּבַה דפי תֹוָרָקִי םיִנָבַא
 פ  :תיָּבַה תֹונְבַל םיִנָבֲאָהְו םיִצָעֶה ּוניִכי םיִלֿבִּנַהְו םּוריַח

 לֵאָרְׂשִייִנְּב תאָצְל הָנָׁש יתֹוָאמ עֶּבְראְו הָנָׁש םיִנֹומְׁשִב יהי 6
 למל יִנָשה שדחה אּוָה ול שֶדְחְּב תיִעיִבְרָה הָנָשּב םִיַרְצִמ-ץֶרָאַמ
 ְךַלַמַה הָנְּב רֶׁשֲא תִיַּבַהְו :הוהיִל תִיַּבַה ןָבַיַ לֵאְרְׂשִי-לע הָמלְׁש

 הָמא 'םיִׁשלשוֹוְּבחְר םיִרשעְו כְרָא הָמַא"םיִׁשש הוהיל המלש
 "לע וכְרָא הָמַא םיִרְׂשֲע 'תיַּבַה לָכיִה' יִנָּפלַע יםֶלּואָהְוי :ותַמּוק
 תִיָּבל שעיו+ :תִיְּבַה "יִנָּפִילַע ֹוֵּבִחָר הָמאַּב 'רָשַע תִיָּבַה בחְר יִנּפ
 תוריק-תֶא ביִבָס לו תִיַּבַה ריק-לע בופ :םיִמָמַא םיִפָקַׁש י ינֹולֲח
 הָנּתְחַּתַה עוציה5 :ביִבְס תֹועְלְ ׂשֵעַיו ריִבְּדלְו לָביַהל יביִבְס תֹיַּבַה

 עבש תיִׁשלְׁשהְו הָּבְְר הָמַָב שש ְּנכיִתהְוּהָּבְִר הָמָב שמ
 זחא יִּתְלַבִל הָצּוח ביִבְס תבל ןַתָנ תֹועָרְגַמ יִּכ ּהָּבְחְר הָמֹאָּ
 תֹוָבָּקִמּו הָנְבִנ עֶפמ הָמֵלְׁשְוְבֲא ֹותנָּבִהְּב תָּבַהְז :תִיָּבַה תֹוָריִקְּב
 עֶלַצַה חֵת ֹותֹנָבַהְּב תִיַּבּב עמְׁשנײאל לרב יִלְּכְדלָּכ ןֶזְרּנַהְו
 -ןמּ הָנִיִּתַה-לַע לע םיִלּולְב תיִנָמְיַה תִיַּבַה ףַתָּכְַלֶא יהָנכיִּתַה
 < תִיַּבַה"תֶא ךַפְסי והלכו תִיָּבַהדתֶא ןְבַיַפ :יםיִשְלְׁשַה-לָא הָנֹכיִּתַה
 'שָמָח תִיָבַה"לָּבלַע יֵוצִיַה-תֶא ןָבָיַיי :םיִזְראְּב יתְרדָשּו םיִבָּ
 יהיו"  פ :םיזְרא יצעַּב תִיַּבַה"תֶא זחֶאְיו ֹוָתָמֹוְק תומא
 -םִא הָנֹב הָּתַארַׁשַא היה תִיָבַהיי :רמאל הָמלָש-לֶא הָוהְיְדרַבְּ
 תֶכְלְל יִתְוְצַמלָּכדתֶא ָתְרַמְׁשְו הָשַעִּ יֵטָּפְׁשִמ"תֶאְ יֵתקֲחְב ּךָלִּת
 יִּתנַכְׁשְ :ּיִבָא דָוְדְדלֶא יִּתְרַּבדרֶׁשֲא ְּךתֲא יִרָבְּ-תֶא יֵתֹמְקַהַו םֶהְּב

prb n33 | 29 dl (cf2Ch 2,1. 17) | 30 6A (cf60155 םינשו || * 1  ca28 *  
Ch) 3600 || 6”! trsp 3r. 32a At 6,1; 14 | 32 65 éBodav; 1 46 (cf 68( | 

v 37. 15,31. 328; 657 גטס פק  go |? <6 | 2 * 6] ad6, ז 5: 65*  Cp 
 | < 69 4o:20:25; 141 (cf 9868( || © ins 6 51155 Vrs הַא | 3 * 1 םֶליִאָהְו
 )6 ay) || 1 c 6 לֶָכיַהַה cf 9» | ¢ 1 6 15MSS 3 רֶׁשֲעְו | 4 ins ףרא |
 5 * 65* ןיו | ל סעיצי K עוצי ; 6 6 | =< >8%%(691) ; add || 6 1c 6 (ח\6טק6)
 עֶלַצַה | 7 16 44155 ו דלָכְו | 8 *1 6 66 הָנתֶחִּפַה || * 1 6 mוז MSS -לָא|

prb 6 43155 3 Nn | g = add, <65 (cf 3%( || ro * cfs’ | * ins5 1  
 הָרָשְע | טפ 1113 >6".
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6,142 REGUM I 469 

 ני :לֵאָרְׂשִי יִּמַעתֶא בֹוֲעֲא אָלְו לֵאָרְׂשִי ינּב ְךֹותְּב
 יהָתְיַבִמ תִיַּבַה תוריקד תֶא בי :והלכיו תִיָּבַה ד תֶא הָמלְׁש
 תיָבִמ ץֶע הָפִצ ןפסה 'תוְריקדדע תיַּבַה עקרקמ םיֹוָרַא תועְלְַּב

 הָמַא םיִָשֲע"תֶא בני :םיִשֹרְּב תֹועְלְַּב ִּבַה עֶקְרקתֶא ףָצ
 ול ןֵבנ 'תורךיקה"דע עקְרַקַהְןִמ םיֹוָרַא תוָעְלצְּב תִיַּבַה ייָתוְּכיִמ
 יאּוה תיבה" הָיָה הָמאָּב םיעְּבְרַאְול :םיִׁשָָקַה שֶרְקְל רבְדל תְִּבִמ
 יָרּומְפּו םיִעָקְּפ תַעְלְקִמ הָמיֵנְפ תופהדלָא ּורֲאְץ :ָנְפַל לֵכיֵהֲה
 הָמיִנְּפִמ תִיְּבַהְֹוִתְּב ריָבְדּופ :הָאְרנ ןֶבָא ןיא זֵרֲא לָּכַה םיָצַצ
 םיִרָשע יריֵבְּדַה יָנפַלְו'פ :הָוהְי תיִרְּב ןֹורַאהתֶא םָש ןְתל ןיֶכַה
 בָהָז ּוהָפַצִיַו ותָמוק הַּמַא םיִרְְׂעְו בֵחֹר הָמַא םיִרְׂשֲעְו ְךְרא הַּמַא
 בָהְז הָמיִנָּפִמ תִיְּבַה"תֶא הָמלְׁ תַצְ :זָרֲא ַחָּבְזמ 'ףציו רוס
 -לָּב-תֶאְו< :בָהְז והפציַו ריִבְּדַה יֵנְפְל יבָהְז יתֹוָקיּתַרְּב רֵּבַעַיַו רּונְס
 הָּפְצ ריִבְּדלרְׁשַא חֵּבזמַהלְכוי תִיְּבַהלְּכ םּתְדדַע בָהָז הפצ תִיַּבַה

 תומא רֶשֲ ןמׁשיצע .םיִבּורְכ ג ריבוב שו ורד
 ףנָּכ תומא שָמָחְו תָחֶאָה בּורָּכַה ףנּכ תומא ׁשַמֲחְוצ :ֹותָמֹוְק
 רָשָעְו5 :ויַפָנִּכ תוצקדדעו ויִפְגִּכ תֹוצָּקִמ תומא רֶׂשֲע תיִנשה בּורְּכַה
 תמוקי< :םיִבְרְּכַה ינָשל דָחֶא בֵצָקְו תת הֶּדִמ יִנשה בּוְרְּכַה הָמאְּב
 םיפּרְּכַה"תֶא ןָתְיַו :ינָשה בּורְַּה ןַכְו המ רֵׁשֲ דָחֶאָה בּוָרְּכַה
 ָחָאָהףנְּכ עת יםיִבְרְכַה יְִנַכיתֶאי שרפו יִמיִנָּפַה תִּבַהיִּותְּב
 ְותלֲא ם םֶהיֵפְנַכְו יִנָשַה ריקּב תעננ יֵנְׁשַה בּוְרַּכַה ּףנֶכּ ריק

 לכ תאי :בָהְז םיֵבּרְּכַה-תֶא ףציניי :ףנכ"לֶא ףָנכ תַעְגִנ תיבה
 יִרּוטְפּו תּרמְתְו םיִבּורָּכ תֹועְלקַמ יֵחּוּתפ עֶלָקויבסַמ תִּיַּבַה תוריק

 הָמיִנְפַל בֵהָז הָּפַצ תִיָּבַה עקְרקתֶאְו* :ןוציחלו 'םיָנְפַלמ םיִצִצ
 יתֹוזּזְמ לַואָה ןָמַׁשייֵצֲע תותְלַּד הָשָע ריבה חַתּפ תאְויי :ןוציחַלְו
 םיִבּורְּכ תּועָלְקִמ םֶהיֵלֲע עלקְו ןֶמֶשיצָע תּותְלּ יִתׁשּוי :'תישמח
 תוְרַמִּתַהְלַעְו םיִבּורָּכַהְלַע דֶריַו בָהֶז הָּפַצְו םיִצַצ יִרּוטְּפּו תָרֹמְתְו

vs 14 GPL wap post 3 || 15 * <655 (cf 3%) | ל lc 6 תורוק || 16 * 1 6 0 
  18 <6" | 11פ | vריִבְּדַה יִנָּפְל  cf 15 || 17 == <6 || * 1 6 6912יִתְּכְריִמ || ל

  | 5 <69%תַנָתְל (קזס תַתְל; :5 ותְתְלְ | 20 1( 0) ריִבְּדַהְו | * 1 6 6 שעײו
trsp + post רּוגָס | 21 *= add; <6518( | ל Q תוקּותרּב ₪ תֹוְקיִּתַרְּב | 22 5 1 
<65-68( || 23 trsp huc v 26 | 27 "16 6 םֶהיֵפנכיתא | 29 *1 קזמ ביִבָּסִמ 

)5 xia) | * 1 6 הָמיִנָפְל (cf 30) | בז *12 6 9 'זֶמַהְו |12 תֹוׁשְמֲח (cf 
VS; ₪16 guinguiplicia) | vs 32. 33 paene toti >6P; 1 a. 
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 :יתיִעַבְר תֶאמןָמַׁש"יצע תווזּוזמ לָביַהְה חַתַפְל הָשַע ןָבְו :בָהְּנַה-תֶא
 ינו םילילָג תַחַאָה תלְּנַה םיִעְלָ ינָש םישורב יִצַע תותלַד יִתָשּו
 יָרָטְּפּו תורמְתְו םיִבּורְּכ עלק :םיִליִ תיִנְׁשַה תֶלַָּה םיִעְלְק
 תיִמיִנָּפַה רַצְחָהתֶא ב6 :הּקֲחְמַה-לע רֶׁשְיִמ בַהֶז הָּפַצְו םיִצַצ
 תיִעָבְרִה הָנָׁשִּבזי :יםיִוְרֲא תֶתַרְּכ רּוטְו תיִזְג יָרּוט הָשלש
 אּוָה לוב חַרָיְּב הָרׂשְע תַמָאָה ּהָנָׁשַבּו :וז חַרָיְּב הָוהְי תיִּב דסי
 עַבָש ּוהָנְביו .וּפשמילָכְלּ ויָרָבְּדלַכְל תיבה הָלָּ יֵניִמְׁשַה שדחה
 :םיִנָׁש

 דִלָּכְדתֶא לַכיוי הָנָׁש הָרָשְע שְלָש המלָש | הָנְּב ותיּבתֶאְויי ל
 וכְרֶא הָמַא הָאמ ןונְבְלַה רעְיתִיְבתֶא ןְבר :ותיִּ
 ידּומע יִרּוט 'הָעַּבְרִא לע וִתָמּוק הָמַא םישלָשּו* ֹוּבְחְר ּהַמַא םיִשָמחְו
 תֹעָלְּצַה-לע לַעַמַמ זֶרֶפְּבְפְסוי : :םיִדּומעֶה"לע םיִזָרֲא 'תֹוְתְרְכּו םיֹזָרַא
 Dopp :רּוּטַה רשע הֵׁשְמֲח השֹמֲח םיִעְּבְרַא םיּומעֶה"לע רֶׁשֲא

1 

 הַמִא טיל ּוכְרא ּהָמַא םישמח הש םידומעה a תֶאְוֿ
 לאל :םָהיֵנּפ- לע בַעְו םיִדְּמַעְו םֶהיֵנְּפ" לע יםלּואְו וּבְחְר
 עקרקהמ וָרֲאְּב ןֶפְסְו הָשָע" טָפָשִמַה יםָלֲא םָׁשֹטָּפְׁשִי רָשַא אָפְּכַה
 םֶלּואְל תיֵּבִמ תרֲחַאָה רַצָח םֵׁש בָשִירָשַא + תיִבו :"עקרּפַה-דע
 םֶלּואּ המלש חקל רֶׁשֲא ּהעֶרּפ"תבל השעי תיבּו הָיָה הָּיַה הָשַעַמּכ
 הָרְגִמַּב תוְרְרְגִמ תי תּוְּדַמְכי תרמי םיַנָבֲא הלא" :הְּנַה
 דָסְנֶמּווס :הָלֹרְגַה רצָתַהְדע'ץּוחַמּ תוחַפַּטַה-רַערַפַּמַמּו ץּוחַמּו תִיַּבִמ
 :תֹומַא הָגמְׁש יֵנְבֲאְו תֹוּמַא רֶׂשֲע יִנְבֲא תל םיִנָבֲא תורקי םיִנָבֲא

 ביס הלחְנַה רצְָ- ירו יִזָּנ תחמּכ תורי יִנְבַא הָלְֿמְלמּוי
 תיִמיִנָּפַה הָוהְי-תִיַּב רצֲחַלְו םִיָזְרֲא תֹוְתְרַּכ רּוטְו תיִזָנ םיִרּוט הָשלש
 "= 5 תִיָבַה םלאלו

3376 6 )cf 7,5( תֹועְבְר תוזגזמ | 34 16 Vr םיִעָלַצ | 6 691 vb 
nonn | 37 cf. | ° 681-2055 Neigw GMS 6100 | 38 6MSS 800 ויל : 

  <6* | 2 *5 <6% | * 16 6זס |  | Cp 7, 1--12 657 trsp post 51; 148וי--
 הָשלש | 5 6 (שעושו) תּופְתְכּו | 5 * 16 6 (אשפסו) תֹוֲחָּמַהְו | >= 1 6: 6) חַתָּפ

 | |  | 6 * 64 6,353; item in 7.8 )01* aelam) || * 65 50; 1M (cf SLAVS)חַתָּפ"לֲא

 7 ומלא | ל >65 | < cf הַקוֹרוs6C=rl n 6,15 | 8 <6 | ף ** >69 |
 : >6% 1 םזס n hoc vb Ninב רצח cf 12 || 12 1 םֶלֶא רַצֲחַלְו 6

(Tg 06 Tod ו\6ןג₪ rod oikou). 
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 יהָנָמְלַא הָׁשֲאדןְּבצ :רָצִמ םֶריַחדתֶא חָקיַו המלָש ְּךָלַמַה הלְׁשיוי
 הַמְכֲחַה-תֶא אָלָמִיֹו תָשחְנ שרח *רצ-שיִא ויִבָאְו 'יִלְּתְפנ הָטמִמ אוה
 -לֶא אוביו תַשְחְּנּב הָכאָלְמלְּכ תושעל תַעַּדַה-תֶאְו הָנּובְּתַה-תֶאְו
 םיִדּומעֶה ינָשתֶא ירצו :ותְכאַלְמלָּכדתֶא שעה המלש ּךְלִמה
 הָרְׂשֲעםיִּתְׁש םּוחְו דָחֶפַה דּומַעָה תמוק הָמַא הֵרְׂשֲע הָנמש 'תָשְחַנ
 ישאְר"לע תַתְ הֶׂשֲע תָתְכ תש :יִנָשַה דּומַעַה"תֶא בֶסָי הָמַא

 שמחו תֶחֶאָה תֶרָתֹּכַה תמוק תומא שמח תֶׁשֲח קמ םיִדּומַעָה
 םיִלְדְנ הָכְבְׂש הָשַעְמ' םיִכָבְׂשיה | | :תיִנָשַה תֶרְתְכַה תמוק תומא
 תֶרָתְכִל לעב םיִדּומַעַה שארזלע רֶׁשֲא יתרת יתורְׁשְרש השעמ
 םירוט יֵנְׁשּו יםיִדּומעָה-תֶא שעיוי* :תיִנָשה תַרַתְכל יהֲעֶבְׁשְו תָחֶאָה

 'םיִגמְרה שאָר"לע שא רָתּכַה"תֶא תפל" תה הָכבׂשַה-לע ביִבָס
 הֶׂשֲעִמ םידּומַעָה שאָרְדלע רָשַא יתֶתְכְניי :תיִנשַה תֶרְתַּל הֶׂשֲע ןכְו
 לעמְמ"םג םידּומעה יִנָשדלע תֹרָתֹכְוי>פ :תֹומַא עַּבְרַא "םֶלּואְּב ןשוש
 - ביִבָס םיִרָט םִיָתאָמ םיִנֹומְרָהְו יהָכָבְׂש רבע רַשַא ןֵמֵּבַה תַמָעְלִמ
 -תֶא םקיו לָביַהה ים םיִדָּמַעָהתֶא םֶקְיַוי ;יתיִנָשַה תֶרַתַכַה לע
 ילאָמָשה דּומַעָהְתֶא םקיו 'ןיִכָי ומָשדתֶא אָרְקיַו יֹנַמִיַה דּומַעָה
 םַּתִתַ ןשוש השעמ םיִדּומעָה שאָר לע 'זַעְב ומְׁש-תֶא ארקיו
 ותָפָשִמ הָמַאָּב רָשָע קצּומ םָיַהדתֶא שעיג סם  :םיִדּומַעָה תֶכאֵלְמ

 יב

 הָמַאְּב םיִשלָש הוקְו ותַמוק הָמַאָּב ׁשֵמֲחְ ביֵבָס ו לע ותָפש"רע
 לרשע* ותא םיבבְס ביִבָסוֹוָתפְׂשִל תַחַּתִמ םיִעְקְפּו4 :ביִבָס ותא בסי
 :ֹותָקִציְּב םיָקְצִ םיִעָקְפַה םיִרּוט יִנָש יביִבָפ םִיַה-תֶא םיפקמ הָמַאַּב
 המי םינפ ּהָשלָשּו הָנּופְצו םינפ "הֶשלָש רֶקָּב רֶׂשע יינש-לע רע
 הלֲעַמְלַמ םָהיֵלע םִיַהְו הָחָרְזִמ םינפ ּהָשלָשּו הָּבִגַג םיִנּפו הָׁשלְׁשו
 חרפ סוָּכדתפָש הָשַעַמְּכ ֹוָתפְׂשּו חפַט ויְבָעְוי* :הָתיְּב םָהיֵרְחַא-לְכְ
 תֶׁשֲחְנ רָשָע תֹוָנכְּמַההתֶא שעויז ם :יליִכָי תַּב םִיַפלֲאי ןשוש
 13 2Ch 2,12 יִבָא םֶרוח | 14 * >20ג [| ל 2Ch ןֶּד תונְּבֶוִמ | 15 *16 6

Tod oikov) | 12אשעע6טסאצ . . דוק סו\סןג  (EBAL Kaiקצינ | ל מ תיִּבַה םֶליאְ  
cf 60765 Jer 52,21 | 17 * ins c 6ןָכ| בּובָנ .תועְּבצָא עֵּברַא ויבַעְו,  ink et ins 

 יִּתַׁש שעיו || ל ;add >6 | 51 תרֶתּכַה-תֶא תופָכְל cf18 6.6 | %16 6 הֶכְבָש) |
 18 *1 6 2155 םיִנָמְרֶה | > 61 cf 1 et ins 20b (18b pr( 'מָרָה סגה 5

Ree Ca18 | * 1 תֶחֶאָה | כז * 1 םֶלֶאְל || "1 56 6 698 ןובי | < 62  cf2  
add, partim <65 | b16 א הוק ס וקו | 24 =  | ftaddלעב%) | 228  

cf25 || 3-5 <621; 2Ch 4,5 : 3000.םיִנְׁש | ‘26  vs 25 trsp post 26 | = Sessםישלש |  
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 שֶלָשְו ּהָּבִחַר הָמאָּב עַּבְראְו תַחֶאָה הָגוכְּמַה ְְּרֲא הָמֵאָּב עָּבְר
 ןיּב תָלָנְסַמּו םָהָל 'תֹרנְסִמ הָנֹוכְּמַה השעמ הָזְו * :ּהָתְמוק הָמאּב
 םיִבּורְבּו רֶקָּבו תוָיְרַא םיִּבלָשַה ןיּבו רְׁשֲא תֹוְגְְמַה-לעְופ :םיִּבלשַה
 :דרומ השעמ יתויל רק תויראל 2 תַחַּתַמּו ילַעָמִמ א םיִּבַלְׁשַה"לַעְו
 הָעָּבְראְוי תָשחְנ יֵנְרסְו תַחַאָה הגומל תַשחְנ יֵּנַפֹוא הָעֵּבְרַאְופ
 :תויל שיא רָבַעַמ תו תֹפֲתְּכַה ביל תַחָּתִמ םֵהָל תַפָתּכ יויַתֹמע
 הָמַא א הֶשעמ לֵנֲע ָהיֿפּו הָמַאְּב יהלֲעַמְו יתרת תיֵּבִמ והיַּפוז

 :תלְגַע אל תועבר יםֶהיִתְרְסמּו תולְקִמ היפ"לעדםנו יהָמָהיִצֲחו
 הָגּוכּמַּב םיִנפֹוֲאָה תָֹדיִו תֹויָנְסִמַל תַחַּתִמְל םינַפוֲאָה תַעְבְראְו
 הָשַעַמָּכ םינַפֹואָה הׂשעמו3 :הַּמַאָה יצחו הָּמַא דָחֶאָה ןפֹואָה תַמּוְקְו
 :קצומ לָּכַה םֶהיִרשִחְו םהיקשחו םֶהיֵּבנְו םָתֹוְי הָבָּכְרַּמַה ןפוא
 :ָהיִּפַתַּ הֶנֹכְמַהְוִמ תָחֲאָה הָנֹכַמַה תֹוֹנפ עָּבְרַ לא תֹוֿפַתַּכ עּבְרַאו+
 יהָנֹכְּמַה שֲאָר לַעְו ביִבָס ולָנְע * הָמוק הָּמַאָה יִצֲח יהָנֹוכְּמַה ׁשאָרְבו5
 יִהיֵתֹרָגְסִמו לעו היתי .תחַלַהלַע חתפיו:הָנַמִמ הית סמו ָהיֶתַדי
 הָשָע תאָזְּכז :ביִבָס תילו ישיִא-רעמכ תרמו תֹויָרֲא םיִבּורְּ
 : יהְנְהְלבְל ידָחֶא בצק" תֶתא הד דָחֶא קָצּומ תונכְמה רשע תֶא

 דַחֶאָה רוויָּכַה לכ תַּב םיִעָבְרַא תֶׁשֲחְ תוִריִכ הָרָׂשֲע שעַיו*
 רֶׁשֲעַל תַחֲאָה הָנּוכְמַה-לע דָחֶא רויּכ דָחֶאָה רֹיְּכַה הַמַאַּב עברַא

 שֶמֲחְ ממ תובה ףָתכ"לע שח תֹונכמַה"תֶא תני :תנכְמַה
 הָמְדָק תיִנָמְיַה תִיָּבַה ףַתָּכִמ ןַתָנ םִיַה"תֶאְו ולאמָשמ תיַּבַה ףָתָּכילע
 -תֶאְו םיִעַיַה-תֶאְו יתֹוריִּכַה-תֶא "םוריח שעינפ ם :בֶנָנ לּוממ
 למל הָשע רֶׁשֲא הָפאָלָמַהלֶּכְתֶא תושעל *םריִח לכו תיִקרְזִּמַה
 שאָרְלערָשַא תֶרָתְּכַה תלו םִינָש םיִדָמַעִי :הָוהְי תיִּב הָמלְׁש
 תרָתְּכַה תל יִּתְׁשתֶא תוסכל םִיַּתִׁש תֹוכָבְׂשַהְ םִיָּתְׁש םיִדּומעָה
 תֹוכָבְשַה יִתְׁשְל תֹוִאַמ עֶּבְרַא םיִנֵּמְרֲה-תֶאְו = :םיִדּומַעָה שאר"לע רֶׁשֲא
 תֹרְתְּכַה תל יִּתָש-תֶא תוכל תַחֶאָה הָבְבְשל םיִנֹמְר םיִרוטדינש
 הָרְׂשֲע תָריִכַה-תֶאְ רֶׂשֲע תֹוְנֹכְמַה-תֶאְו :יםיִדּומעֶה ונפל רֶׁשֲא
 28 = 6 תונוכמה | * קזקs םיִּבְלש | 2g lc 6 לַעָמַמּו ןֶּכ | * קז
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8 REGUM I 473 

 :םִיַה תַחַּת רָשָע-םיִגׁש רָקְּבַה"תֶאָו דָחֶאָה םָיַהיתֶאְוצ :תֹוָנכָּמַה-לַע
 לַָּאָה םֶלֵּכַהילְּכ תֶאְו תֹוקְרְזִמַה"תֶאְו םיְִיַה-תֶאְו תֹריִּסַה-תֶאְו
 רּכָכְּבי5 :טָרֹמְמ תֶׁשֲחְנ "הָוהְי תִיַּב הָמלֶש ְלָמל יםֶריֵח הָשָע רֶׁשֲא
 :ףתרצ ןיבּו תיוּכְס ןיּב 'הָמְדאָה הָבַעַמְּב' "למה םקצי ןדריה
 לקשמ רֶקְחָנ אל דאָ דאְמ ברַמ םיִלָכַה-לכיתֶא המלְׁש חַגִיַו יל
 חַּבֶזִמ תֶא הָוהְי !תיב רֶׁשֲא םיִלָּכַה לָּכ תֶא המלש ישעי :תַשחְּנַה
 תורנֶמְהתַאְופ :בָהָז םיִנָּפַה םֶחָל וילֲ רֶׁשֲא ןְְלְׁשַה"תֶאְ בֶהָּנַה
 תֶרַּגַהְו חַרָּפַהְו רּונס בָהָז ריִבּדַה ינָפְל לאָמְׂשִמ שמחו ןיֵמָּיִמ ׁשֵמֲח
 תּוִּתָחַמַהְו תיִַּכַהְוֹוקְרְזִּמַהְו תוְרְמזִמַהְו תֹוּפָסַה בֲהְז ז םִיַחָקלמַהו
 יִתלדל םיִׁשרְקַה שֶדְקְל יִמיִנְּפַה תִיַּבַה תֹותָלַרְל תותפהו רּונָס בה

 הָשָע רׁשֲא הָכאָלְמַהילְּכ לשתי  ס ּובָהָ לָכיַהל תה
 -תֶא ויבָּא דָוָּבי ישְדְקתֶא המלָש אָבִיַו הָנהְי תיִּב המלש ּךְלִמַה
 ס :הוהְ תיָּב תֹוְרְצִאּב ןתְנ םילְכַהתֶאְו : בָהְּזַהתֶאְו ףסּכַה

 תֹוּטַּמַה יׁשאָר-לָכ-תֶאְוי לֵאָרְׂשִ ינקֶזתֶא הָמְלָש להק איי 8
 תולַעהְל םֶלָשּו יהֶמלש ךַלָמַהִלֶא לֵאָרְׂשִ נבל תֹובָאָה יִּאיִשְנ
 למלא להק :ןויצ איה דָוָּד ריעמ הָוהְי-תיִרְּב ןוְראתֶא
 :ייעיִבְׁשַה שָדְתַה אּוה גֲחָּבי םיִנָתֶאָה חַיְּב ילֶאְרְשְי שיִאילָּ ּהמלש
 -תֶא ולעיוי :ןורָאָהתֶא "םיִנַהְּפַה ואָשיו ילאְרְשְי ינקז לכ ואבוי
 ולי לָהֶאְב רֶׁשֲא שֶדְקַה יֵלְּכ-לְּ-תאְו רַעֹומ לָהֲָאתֶאְ הָוהְי ןֹורֲא
 םיִרְעֹוְנַהי לֵאָרְׂשִי 'תדע"לָכְו יהמלׁש ְֶלמַהְו : םיולַהְו םיִנֲהְכַה םָתֹא

 אָלְ ּרְפָסויאְל רשא רו ןאָצ םיחְבזמ ןְרָאָה יגל "ותא רי
 דלֶא ֹוָמוקְמ"לָא יהָנהְי"תיִרְּבי ןוראדתַא םיִנָהְכַה ּואָבִ :בֶרִמ ּונָמִי
 יב :םיִבּורְּכַה יִפְנִּכ תַחָּתְלֶא םיִשְדְהַה ׁשֶדָקלֶא תִיָּבַה ריִבְּד
 -לע םיִבְרְּכַה יףכסיו ןרָאָה םֹוקְמיילֲא םֹֿפְנִּכ םיִׂשְרַ םיִבְרְּכַה
 םיִּדַּבַה יִשאָר ֹואָריַו םיִַּּבַה ֹוכְרֲאופ :הָלֲעַמלַמ ויַּּ"לעֶ ןורֶאָה
 םויַה רע םש יהו הָצּוחַה ּוֵאְרָי אֶל ריִבְּרַה ינְפ"לֲ יִׁשדְקַהְְוִמ

Scf13 || % 6+vb nonn ||ל >69; 0 הלֲאָה |  | )° (trspלכְו - prb45 3-5 ]  
Zepa || 47 °° frt add; 6 47 ante46 * >6 || ** תת 'ָךָא רַבָעַמְּב | < 65016  

5o lcתיִבְּב |  r2MSSל  | tdwrev) et post VW + nyיו (6" np46 | 48 3 6  
Cp 8,406 |  tתsuעפ \ םישדקה .: תותלדל ₪ לכיהל  ed6+ א8)01 יתלדלו,  

 ד 5 GFL + vb nonn; 1 41 | * 47MSS 630+ "ל || = >65708) || 2° >65% ||
>GB(L) | c-c >6BL |תדע  b-b >6GBL | 3 0-0 >GBL | 4 0 >6BL | 5 a 5 | b 

 6 = >65 | 7 *1 6 2Ch 5,8 "לע | ל 20 פיו | 8 * קזק5 םֹוְקָּמַה || ל >69%:
frt trsp post 9. 



 474 א םיכלמ 8,926

 הָשמ םֵׁש חֵּנַה רֶׁשֲא םיִנָבֲאָה תֹוָחְל יִנָש קב ןורֶאְּ ןיַאפ :'הָּזַה

 :םיָרְצמ ץֶרָאמ םָתֵצּב לֵארִ גביע הָוהְי תַָּכ רשאי
 -תֶא אָלְמ ןנְעַהְו ׁשֶדָקַה"וִמ םיִנֲהְכַה תאְצְּב יהיו

 אָלְמְיִּכ ןגְעַה יגפִמ תַרְׁשְל דמעל םִיִגַהְּכַה לָכָיאָלְויי :הָוהְי תיּב
 הָמלָש רָמָא זָאי* ם :הָוהְי תיִּבדתֶא הָוהְיהדֹובְב

 לֵפְרעָּב כשל רַמָא הָוהְי =
 :'םיִמָלע ָךְתְבַׁשִל ןוכָמ כ לָבָז תיָּב יִתיָנְב הָנָּבי
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 להקלה לֶאָרְׂשִי לָהָק"לָּ תֶא רבי ויִנָפדתֶא 02 בפיו +

 יִמַעְתֶא יִתאצּוה רֶׁשֲא םויַה ןמו5 :רמאל "למ ודי יבא ֶוָּ תא

 תבל לֵאָרְׂשִי יבש לפמ ריֵעְב יִתְרַחְבִאָל ירְצִמִמ לאְרְָיתֶא
 יהיו :לֵאָרְׂשִי ימעדלע תווָיָהְל דִוְדְּבירַחְבִאְו םֵׁש יֵמָׁש תֹונָהְל תב
 רֵמאָּיַו :לֵאָרְׂשִי יִהלֶא הָוהְי םשָל תִיּב תונְבְל יִבָא דָוָּד בֵבָלדםע
 יִמְׁשְל תִיַּב תונְבל ֿלְבבְליבע הָיָה רשא ןע יִבֲא דָוְדלֶא הָוהְי
 דם יִּכ תִיָּבַה הָנְבִת אל הֶּתַא קָריִ ִּדְבָבְליםַע הָיָה יִּכ ְתַביִטַה
 ורָבְּדדתֶא הָוהְי םָקיַו>> :יִמָשל תִיָּבַה הָנְבִי"אּוה יל אצלה 3 ְךְנְּב
 רֶׁשֲאכ לֵאָרְִׂ אָפּכְילַעובָשַאְ יִבָא רו תַחַּת םֶקָאְו רֶבַּד רֶׁשֲא

 ואיִעְְּב וניתבא"םע תַרְּכ רשא הָוהְי תיִרְּב םֵׁשרְׁשַא ןורָאלז םוקמ
 הוהְי חְֵּזִמ יִנָפְל המלש דמֲעְ>> :םִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ םָתֹא
 יהְלֶא הָוהְי רמאלר3 :םימשה ויִּפַּכ שְרְפִיַ לארי לֶהְקלָּכ דָגַב
 רמש תַחָּתִמ ץֶרָאָהְלַעְו לַעמִמ םִיַמְׁשּב םילֲא ךומָּכןיא לָאְרְשי
 תְרֿמְׁש רׁשֲא=4 :םָּבְל"לְכְּב ְּךיִנָפְל םיִכְלֹהַה ךיוְבעל דָסָּתַהְו תיִרְּבַה
 תל ah דפ רבו ול ָתְרּבּדררֶשא תֶא יא ר דוד הבעל

 אַפִּכ-לע בש ילפלמ שיא דל תּרָכידאל ראל ל תר רֶׁשֲא
 ָתְבלָ רש ינָפל תפל םּכְרּד-תֶא יִנְב 6 ול לֶאְרָשי
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 םיִמָשַה הָּגַה ץֶרָאָה-לעיםיִהלֲא בשי םנָמֲאָה יִּכד  יָבֶא ךֶנָ
 תיֿנפּו*י :יִתיִנְּב רֶׁשֲא הָּזַה תִיּבַהיְּכ ףא ףּולְּכְלַכִי אֶל םיָמָשַה ימְׁשּו
 "לאו הָגְרַהלֶא עַמְׁשְל יֵתלֲא הוה ֹותַנְחִּת"לָאְו ָּךְֶּבַע תלת
 תַתַפ נע תֹויָהל> :םויַה ייפ לֶלַפְתַמ ּךּדבע רשא הלְפְּתַה
 םש יִמְש הָיהְי ָּתְרַמֶא רֶׁשֲא םוקֶמַהד לא םֹויְו הָלְיָל ּהּזַה תִיַּבַה-לא
 ְעַמָׁשְ :הָּנַה םוקְמַה-לֶא 3 ףדבע לֵלּפְתִי שא הָלֹפְּתַה-לֶא למשל
 הֶּזַה "םוקָמַהלא ּולְלַפְתְי רֶׁשֲא לֶאְרשי ָּךְמעְו ךּרבע יִתַנַחְּתלֶא
 תחל Fd םיִמָשַה לֶא ּתְבֶש םוקְמלֶא עַמְשִּת התא

 היׂשְָ םִָֿשַה משמו | התא :הַָה תב חב יגל יהָכֲא אָבּ
 קיְִצהְלּו ושארֶּב רד תַתְל עָשְר עיָשְרַהְל ְּףיִנְכעתֶא ָּתְטּפָשְו
 בוא ינֶפְל לאָרְׂשִיָךֶמִע ףָּּנהְּב5< ם ותְקדְצְּכ ול תֶתָל קידצ
 ְְנַחְתָהְו יָלַּפְתַהְו ְךָמְׁש-תֶא ּוָּוהְו 'ךיִלַא ּובָשְו ְךָכאָטָחָי ירשא
 מע תאַטַחְל ּתַחַלְְו םימָשַהיִעָמָשִּת הָּתַאְו+ :הָּנַה תִיּבַּב יִּדיֵלֲא
 רצָעַהְּבב ם :םתובָאל ָתַתנ רָשַא הֿמְדֲאָה-לֶא טֶתְבְשהו לֵאָרְׂשִ

 הָוה םומַה"לֶא ללפְתָהו ךַאמָחי יִכ רֶמְמ תָנְיאְלְו םיָמָש
 עַמְׁשּת ו הָּתַאְו :םנעת יִּכ ןּובּושי םֶתאָטַחְמּו ְּךָמְׁש-תֶא ּוָדּוהְו
 ְךֵרָרַה"תֶא םֵרֹות יִּכ לֵאָרְׂשִי ךַמַעְו ְיִלְבע תאטחל ָּתְחלָסְו םיִמָשַה

 מעל הָּתַתְנירֶשַא ךֶצְראדלע רֶמָמ התת יּהָבבְלְי רֶׁשֲא הָבוטַה
 הֵּבְרַא ןּוקְרִי ןופָּרְש הָיְהְידיּכ רָבָּד ץֶראָב הָיָהְייִּכ בָעְרַי חם :הָלֲחַנְל
 :הָלֲחַמילְּכ ענָג"לָּכ ויָרֲעְׁש ץֵרֲאְּב ובא ול-רצי יִּכ הָיְהָי יִּ ליִסָח
 ילַארׂשִ ּךמע לכלי םוֲאָה"לכְל ה הָיְהּת רשא הנְתְּתילְ הָלָפְת"לְ
 התא :הָזַה תִיָּבַהְדְלֶא ויֵּפַּכ שרפו :ובבל עגג* שיא ןּועדי רשא
 -לֶכָּכ שיאל ִתַתְנְו ָתיִׂשְֲו תלו ָךָּתְבַׁש ןֹוכְמ םִימְׁשַהי עֿהׁשִת
 נבל בָבְל-תֶא .ףדבל ָתְעְְי הָּתַאְיִּכ ובָבְלתֶא עַדָּת רֶׁשֲא ויִכְרִ
 הָמָדֲאָה נפל םיִיַח םָהדרֶשַא .םיִמיַהדלּ ָךּואָר ןעַמְלס :םדָאָה
 לֵאָרְׂשִי ףמעמדאל רש יִּרְכָנַה-לֶא םַנְוּ ּוניתבַאל הָּתַתְנ רֶׁשֲא
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>6BLCh; 14 | © >6BL; Ch10,30( | 33 * 101155 יִּכ | ל  )cf Nehאשנ | <1 הָלֶאְב  
 ףינפל | 4 0 +-ָמ | 35 16 69 DID | 36 *16 657 ףךבע cf) 30. 52( || ל

add; <69*|37 *16 68 דַחַאְּב | * 5 -לכו | 38 = 61155 "לכו | ל  | add 
Th.1באָכַמּו זַעְגְנ | 39 65 +  Ch °° 



 476 א םיכלמ 58—8,42

 לּודָּנַה ְּךֶמׁש"תֶא ןּועָמְשְי יִּבייי ַמָׁש ןעמל הָקָוחְר ץֶרָאַמ אָבּו אה
 :הָּנַה תִִּבַה"לֶא לּפְתַהְו אָבּו היּוטגה ָךעֶרְּו הָקֲָחַה ףיתֶאְו
 ףילא אָרקי"רֶׁשֲא לָכָּכ ָיִׂשָעוְּתְבַׁש 'ןֹוכְמ םִיַמׁשַה עַמָׁשַּת הַא
 ְֶמעְּכ ְךְתֶא הֵאְריַל ךֶמָשתֶא ץֶרָאָה יִמַעלָּכ ןּועְדָי ןעֶמְל יִרְבָנַה
 ס זיִתיִנָּב רֶׁשֲא הָּנַה תִיַּבַה-לַע אָרְקִנ ָךֶמָשדיִּכ תַעַדְלְו לֵאָרְׂשִ
 ּולְלַּפְתַהְו םֶחְלָשִת רֶׁשא ְּרָבּב ובָיָא-לע הָמָחְלַמַל ָךְמַע אני
 :ףמשל יֵתנְּב"רְׁשֲא תַַּהְו הב תְרחְּב רֶׁשֲא ריִעָה רה יְוהְידלא
 יב :םַמּפְׁשִמ ָתיִׂשְעְו םֶתָנַחְּת"תֶאְו םֶתלפְיתֶ םיִמָשַה יִּתְעַמַׁשְו

 יגל םּתְַנּו םֶב ָּתְפִנָאְו אָטַחְי"אל רשא םֶדָא ןיא יִכ ֹלאַמֲחי
 ּוביִשָהְנִי :הבורק וא הָקֹוחְר בָיואָה ץֶרָאדלֶא םֶהיֵבֵׂש םּוָבָשְו ביוא

 יםָהיִבְש ץֶראְּב יל ּוָּנִחְתַהְו ּובָשְו םֵׁשוּבׁשִנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב םֶּבְללֶא
 דלָכְבּו םָבָבְללְבְּב ְּךיֶלֵא ּובָשְוי :נְעָׁשְר יּוניִוָעָהְו ּונאֲטָח רמאל
 םַצְרַא ּךִרּב ףילא ּולְלַפְתַהְו םתא ּוְבָש-רָשַא יםָהיִביִא ץֶרֶאְּב םָשָפִנ
 משל יתיִנּבירְׁשַא תִיָּבַהְו ָּתְרַחְּב רֶׁשֲ יָה םֶתּובֲאל הָּתַתְנ רֶׁשֲא

 תיָשָעְו ָחְנחְתתֶאְו םֶתלפּת"תֶא תב ןוכְמ יםומָשה תמש
 רֶׁשֲא םֶהיִעָשַפלְכְלּו ְּךֶלואָטָח רשא מעל ּתְתַלָסְו< :'םֶמְּפָשַמ
 ּךְתְלחנו ךמעדיכיי :םּוָמֲחָרְוםָהיֵבְׂש יגֶפל םיִמָחְרְל םָּתַתְּוְךָביועְׁשפ
 ונע תויָהְל < :לרַּבַה רָּּכ ךוְּתַמ םיִרָצִמִמ תאצוה רשא םה
 לָבְּב םָהיִלַא עמְׁשל לֵאָרְִי ל ָּךמַע תַנֲחְּת"ִלֲאְו + ףדְבע תַגָחָתִלֶא תחְתפ
 רֶׁשֲאּכ ץֶרֶאְה ימע לָּכַמ הֶּלֲחנְל ל םָּתְלְּבַה התא ְיֵלֲא םָאְרְק
 :הָוהְי ינדַא םִיָרְצִמִמ וניתבַאתֶא ל ךאיִצוהְּב ךְּנְבַע הָשמ דִיּב ָּתְרַבּ

 -לָּ תא הָוהילֶא ְלפתַהְל המלָש תלכו יהַ*  ם
 ויְִּב"לַע עָרְכַמ הוהְי חַבְזִמ ינָפלמ טק תאְּנַה הָנֲחִּתַהְו הָּלִפִּתַה
 לוק לֶאְרְשי לַהְקילְּכ תֶא ְּךְרֿביַו דעו :םיִמָשַה תוָשְרֶפ ויפו
 לֶכָּכ לֶאְרְשי וָמַעְל ּהָחּונְמ ןַתְנ רֶׁשֲא היה וב :רמאל לוּ
 הָשמ דִיְּב רֵּבַּד רֶׁשֲא בוטה ֹוָרָכְּד למ דָחָא רָב לֿפָב"אָל רֵּבְד רֶׁשֲא

 ויתוצמ רמשלו ויָכְרְדלָכְּב תכלְל x ּונָבְבְ תֹוטַהְל :ונשטי-לאְ

42 = <Ch (ףדיו 'ָגַה ףמש) | 43 * 1c 33155 65h nn | °° Ch שַהןִמ' 
  | 45 Ch+]p |47 “lftוָביֹא | * 0 ףיִלֶא  | 44 :1 6 3MSS Vrs Chןוכממ

6 Ch Da )616( | ל Ch (סת םִיְבָש) וָעָה || < 5 ּונְעָשְרַהְו | 48 *1 קזפ םֶהיֵבְׂש'" | 
5 181155 Ch --ריעהו || < 0 ית | 49 * cf 43% || * <695; ₪ add, cf 45 | 1 
frt 6 6 (x. 09וא006 00ז₪ש) םֶתאַטַחְל || 54 1 fet Dp. 



8,59—9,7 REGUM I 477 

 רֶׁשֲא הלא יֵרָבָד ּויָהְיְופ ּוניֵתֹבֲא-תַא הָנצ רֶׁשֲא ויִטְּפָשִמּו ֹיִקֲחְ
 תוׂשעל הל םִמוי ּניָהלֲא הוהי-לֲא םיִברק הוה נפל יִתְנַּנַחְתַה
 תַעָּד ןעָמְלפ :ֹומֹויְּב םוידרַבְּ לַארְׂשִ ומע טּפְׁשִמּו ולבע טַּפְׁשִמ
 כבל התו :דוע ןיא םיִהלֲאָה אּוְה הוהְי יב .aus יעל

neהָוהְ ונפל הבז םיִחְבְז ומע לארשודלכו : 
 םיִרָשע רֶקְּ יגוהיל חַבְז רשא םיִמְלְׁשַה חַבְז תֶא המלש חְבְזיַו
 לפה הוהְי תִיּבדתֶא ֹוכְנְחיַו 7 םיִרָשָעְו הֶאַמ ךאצי פלא םינשו
 רֶׁשֲא רַצְחָה ְּךֹוָתדתָא למה שק אּגהַה וב :לֵאָרְׂשִי יֵנְּב"לכְו
 יִבְלֶח תֶאְו יהָחְנַמַהתֶאְי הָלעֶה"תֶא םָש הֲֶׂעיִּכ הָוהְידתיב ינָפל
 הֶלעָהתֶא טיִכָהמ ןטק הוה לנפל רֶׁשֲא תְׁשֹהְנַה חֵּבְזִמיִּכ םיִמְלָשַה
 ו אוָהַהתַעְב המלש שַע% :םִיִמְלְׁשַה יֵבְלֲח תֶאְו הָחְנִּמַה-תֶאְו
 םִיֹרְצִמ לחנ-רעו תמח אֹובְלַמ לוד להק מע לאְרְשודלכְו גָחָהתֶא
 :'םוי רָשָע העְּבְרַא םיִמָי תַעְבְשְי םיִמָי תעְבְש .ּוניהלֶא הֹוהְי פל
 םֶהיְלהאְל כליו ךלמַה-תֶא וכרביו םַעָהתֶא חלש יָניִמָשַה םו%
 ודבע רול הָוהְי הָשָע רֶׁשֲא הַבֹוטַה"לְכ לע בל יֵבֹוטְו םיִחַמָׂש

 פ מע לָאָרְשִלּ
 למה תִּב"תֶאְו הָוהְיְדתיבתֶא תֹוָגְבִל המלש תוָלכְכ יִהְיוי 9

 הָמלָש-לֶא הָוהְי אָרְיַנ :תושעל ץַפִח רֶׁשֲא המלש קָשַחילָּכ תַאְו
 -תֶא יִּתָעַמְש ויִלַא הָוהְי רָמאיִוי :ןֹעְבְּב וָלֵא הָאְרנ רשאכ תיִנש
 תִיּבַהתֶא יִּתְשְּקַה" יִנָפְל הָתְנַּגִחְתַה רֶׁשֲא ךְתָנַחְּתתָאְו פת
 םש יֵבלְ יניַע ּויָהְו םלוע-דע םש ימש-םּושל הָתְנָּב רשַא הָּנַה
 -םֶתַּב ְּךיִבֲא דֵנְּ ל רֶׁשֲאַּכ נפל לת"א הָּתַאְו+ :םיִמיַה-לַּכ
 :רָמְשִּת יִטְּפָשַמּו יִקָח .ךיתיוצ רֶׁשֲא לֵכָכ תושעל רָשיִבּ בבל
 -לע יִתְרַּבַּד רֶׁשֲאּכ םָלֹעְל לֶאְרְשולע ךִּתְכלִמִמ אָסְּכְדתֶא יתמקהו5
 בוש-'םא* :לֵאָרְׂשִי אָפּ לעמ שיא ל תָרָּכ-אְל רמאל 3 ףיִבָא דו
 יִּתַתָנ רֶׁשֲא ייקח יִתוְצַמ ּורָמֶשַת אָלְו יִרְחֶאַמ םֶכיִנְבּו םָּתַא ןּובָשִּת
 :םַהְ םֶתיִוחְּתִשַהְ םיִרֲחַא םיִהלֲא םָּתְדבעו םָּתְכלַה םֶכיִנָפל
 תִיַּבַה-תֶאְו םֶהְל יִּתַתָנ רשא ּהָמָרֲאָה יגּפ לעַמ לֶאְרְשְודתֶא יִּתַרְכָהְול
 ca 30MSS ןיאו | 63 3-3 2Ch7,5; ft aaa; item vb< חבז תא | - >6568) |
 64 = <6 | 65° 6+ vb nonn || add, >6F(&); cf66 || 66 1 6 630 םזיִבו |
 Cp 9, 3 6+vb nonn| 4 lc Vrs Ch יקחו | 5 23MSS 7b; 16 2Ch 7,18 דודל |

(cf Ch).ל 1 6 151155 65484 יתוקחו  Dj)6 51 6 6840  



 478 א םיכלמ 23—9,8

 הָניֵנְׁשְלְו לֵׁשֲמְל לֵאָרְׂשִי הָיָהְו יִנָּפ לעמ חַלשַא יִמָשל יִּתְׁשַּרְקַה רֶׁשֲא
 'קבְשו םַשי .וילע רָבע-לְּכ ןוילע הָיִהְי הָזַה תִיָּבַהְו :םיִמַעָהֶלֶכְּב
 ּוֹרְמָאְופ :הֶּנַה תיל תאּוַ ץֶרֶאל הָכַכ הָוהְי הֵׂשֲע הה-לַע ּורְמֲאְו
 ץֶרֲאַמ 8ֶתְבַאתֶא איִצּוה רֶׁשֲא םֶהיֵהְלֲא הָוהְידתֶא ּובָוע רֶׁשֲא לע
 איִבַה ןָבלע םוְדְבַעַיו םֶהָל ןחִּתְשִיַנ םיִרֲחַא םיִהלאּב וקְזחְיו םִיִרצמ
 סם  :תאָּזַה הָעַרֶהלָּ תֶא םָקיִלְע הָוהְי

 םיִּתְּבַה יִנָשתֶא הָמלֶש הָנְּברֶשַא הָנָׁש .םיִרְׂשֲ הָצְקַמ יִהיַו>
 הֿפלְׁש-תֶא אָׂשִ ר דל םֶרֹיָח :ךלמה תיּבתֶאְו הָנהְי תיָּבדתֶא
 המ ּךַלמַה | ןתַי זָא וצְפֲח-לְכְ בֵהְּזַבּו םיִׁשרְ יצעבו םיִזָרא יֵצעַּב
 -תֶא תֹואְרל רצמ םֶריֵח אָצַוצ :ליִלָּגַה ץֶרָאְּב רי םיִרָשָע םְריִחְל
 םיִרָעָה הָמ רַמאיוי :ֹויְניֵעְּב ּורָשי אָלְ הָמלש ֹולְְוַתְנ רֶׁשֲא םיִבָעַה
 :הָּנַה םויַה דע לּובָּכ ץֶרֶא םָהְל אָרָקיו יֵחֶא יל הָּתתְנרְׁשַא הלאה

 בָהְ רֵּכַּכ םיִרְשַעְ הֶאַמ ךלמל םֶריִח חלי ּפ

 הְנמתֶאְ רַצָחתֶאְו םלשהי תמוח תֶאְו למה ּותיּבתֶאְ
 ּהָפְרְיִו רָָג-תֶא רַּכְלנ הלָע םִיְָצִמְלִמ הָעְרַפִי< :רַזָגדתֶאְו
 תֶׁשֲא ָּתְבְ םיִחְלש ּהָנְתו גָרָה ריִעָּב בשיה יִנְעְנְּכִהתֶאְו שאָּב

 תָלעּ"תֶאְי תת ןח תָיּב"תֶאְו רֶזָ"תֶא המלָ ןְבייז :הָמְש
 וָק רֶׁשֲא תֹונְכְסִּמִה ירֲע"לְּכ תַאְוי :ץֶרֲאְּב רָבְדִּב ירֹמת"תֶאְ
 הַמלְׁש קָשחי ו תֶאְו םיֶשְרָּפַה יִרָע תֶאְו בֶכרְה רע תֶאְו המלל
 -לָּכ>פ ּווָּתְלַשְמַמ ץֶרֶא לָכְבּ ןוטְבְלבּו םֶלָשּוְריִּב תווָנְבְל שח רשא
 נְּבִמאל רֶׁשֲא יִסּוביהְו יּוחה יִזְרְּפַה יִּתִחַה יִדמָאָהְִמ רֵתֹונַה םעה
 ּולָכיאל רֶׁשֲא ץֶרֲאְּב םֶהיֵרֲחַא ּוָרְתְנ רָשַא םָהיִנְּבי :הַּמַה לֶאְרְשי
 :הּוַה םויה דע דבעיסמל המלֶש םלעיו םמירחהל לֵאָרְׂשִי ינְּב
 ליבע הָמְחְלִמַה יִשְנַא םָהיִּכ ידָבֲע הָמלְׁש ןְתְניאְל לַארׂשִו יֵנְּבמּו>
 ירש | הלא ס :ויָשְרפּו .ָּבְכְר יִרָשְו ףיָשיִלשְו ויִרָשְי
 םיִררה יתואמ שמחוי םיִשָמח המלָשל הָכאלְמַהְלַע רש םיִבָצּנַה

 7 lc 6000 ךֶלׁשַא | 8 3:1 6 (000/9) 52 (Lactant) ןייעל | ל 5 קרשיו |

huc frt trsp 24 || 16.לּובְג | ז4  ad Dn cf 5,16 | 13 GE9 9 וו-- | 1188  

 17a trsp post 1 (cf ad 4,20--5,14( et linitvs 'פ הָלֲע זא (6* ד616) |

 17b 65 rv avwrépw | 18 51 6 K רמת; 0 Chvss רמְדִת | [bP קזפ ץֶרָאְּב
>2Ch 8g | © Ch2055 660 +-"לָּכ | 22 * 1 + דֹבַעַל | ל  caהָדּוהְי | 19  

 ילָש יִרָשְו | 23 == מ םִיַתאָמּו



9-2 REGUM I 479 

 דור ריִעָמ הָתְלֲע העְרפתַּב ְךָא :הָכאָלמִּב םיִשעָה םָעְּב
 הלֲעָהְו> :אֹולִמַה-תֶא הָנְּב זָא ּהָל"הָנָּב רֶׁשֹא ּהָתיֵּב- לֶא
 הָנְּב רֶׁשֲא הבְזמַה-לע םיִמלְׁשּו "תולע השב םיִמֲעַּ שלש הֹמלׁש
 :תִיְּבַה"תֶא םֵלְׁשְו הָוהְי ינָפל רֶׁשֲא "ותא ריִטְקַהְ ההיל

 תַפָשלע תוָליִא-תֶא רֶׁשֲא רָבָנְריִצְעְּב הל ךלָמַה הֶשָע ינאי
 תיִנָא יִשְגַא ויָדְבֲעתֶא יִנָאָּב םֶריִח חלי :םִדֶא ץֶרָאְּב ףּוסדםי
 בָהָז םָׁשִמ ּוֵחְקיַו הָריֿפּוא ואבו :הָמלֶש יֵדְבע םע םִיַה יעדי
 איה: :זהמטש ךֶלָמַה-לֶא אביו רב םיִרָשָעְ תואָמדַעַבְרַא

 אְָתּו יהָהְי םשל הָמלְׁש עַמְשתא תעמש אָבׁש-תבְלמוי 0
 םיִאְׂשִנ םיִלַמָנ דאִמ דַבְּכ ליַחְּב "הָמְלָשּוְרִי אָבֶּתַוי :תֹוְדיִחְּב וְתְסַנְל
 ויִלָא רָּבדִּתַ המשא אבָּתו הָרָקִי ןַבָאְו דַאָמ-בַר בֵהָזְו םיִמׂשְּב
 -אל היִרְבְּדלְּ"תֶא הֹמלְׁש הל דבי :ּהָבְבְל"ע הָיָה רֶׁשֲא-לכ תֶא
 אֿבְׁש"תכְלַמ אָרְּתַוּ :הָל ריִנִה אֶל רֶׁשֲא ךלמההןמ "לע רְבָד הָיָה
 בֵׁשֹומּו ונָחְלָש לכַאמופ :הָנּב רֶׁשֲא תִיָּבַהְו הָמלְׁש תמְכָח"לַּכ תֶא
 תי הלעי רֶׁשֲא ותלעו ויִקֶשַמּ םָּהיִׁשְּבלמ וָתְרָשִמ דַמעמּו ויָדָבַע
 רֶבְּדַה הָיָה תַמֲא ךלָמַהלֶא רָמאתו< :ַחּור דוע ּהב הָיָה הָוהְי

 םיִרָכְּיִתְנָמָאָהאלו :ְָתמְכְח"לעְְךיֶרְבהלע יצְאְּב יִתְַמׁש רשא
 יהָמָכִח תְפְסּוה יִצְחַה יֶל"רַגֲהדאְל הָגַהְו יניע הָניֵאְרּתַו יִתאָּבְרֶשַא רע
 ְיֶדָבְע יֵרְׁשַא ךיִשְנא ירש :יִתָעְמֶש רשא הָעּומָשַה'לֶא בוט
 הָוהְי יהי תב" תֶא םיִעָמְשה דיִמָּ יב םיִדְמְעָה הלא

isל תתי 10 :הָק - טֵפְׁשִמ מ תשע ה ךמיִׂשי םלעל  
 אָב אָל הָרָקִי ןְבֶאְו דָא הֵּבְרַה םיִמָשְבּו בָּהָז רֶכַּכוםיִרָשָעְו הֶאַמ
 םֶנְויז :הָמלֶש ךְלָמל אָבְשתּכָלמ הָנְתְנרֶשַא ביל ל רוע אּוהַה םשבכ

 ייִגְמְַא יצע 'ריפאמ איבַה ריִפואָמ בָהָז אָשְנרֶשַא יח נָא
 ירֲעְסִמ םיִּגָמְלַאָה יַצֲע"תֶא ּךֶלֶּמַה שעיוי* :הָרָקְי ןֶבֲאְו דֵאְמ הברה
 יצָע ןְכיאָב אֵל םיָרְׁשִל םיֶלָבְנּו תֹוָרנְכְו ּךָלֶמַה תיִבְלּו הָוהָי"תיבְל
 24 cf ad 14 || 25 °° crrp, frt dl (>6°); al pro his vb et רשא leg ריֵטָקָהְו

2Ch 8,18: 450; 6 120; 697פ, 1 תֵליַא | 28 oגA106 תליִא, 6  a1ושָאדתַא | 26  
caisMSSהָמיֵלְׁשור | ל  Vrs = 48 | Cp ro, 1° >2Ch 9,1, prb dl | 2°28MSS 

 + ֶלַּמַה | 5 קrps :WD )6 וןוטדוסןגסט 00ד09) | 6 Ch< | 7 *ו המכח >6 | 1
 6 17155 Ch דלע | 816 699 שנ | 9 690 +ודיִמַעַהְל | זז *= ב יֵדְבֲע

broornpiyuaro.12 | 12 * 62 תֹולָסִמ 6  idםיִמּוגְלַא;  Chםֶרּוח || ? >65-0 | <  



 480 א םיכלמ 10,13--29

 -תַּכְלַמְל ןַתָב המלָש ּךְלָמַהְו יי :הָּנַה םויה דע הֶאְרִנ אָלְו 'םיִגָמְלַא
 מַה די הלְִתְג רשא דבלמ הָלאְׁש רֶׁשֲא ּהָצַפחלְּבתֶא אבְׁש
 ס ְְָבַעַ איה ּהָצרְַל לתו פו הָמלׁש

 תֹוֲאַמ שש תָחֲא הָנְׁשְּב הָמלְׁשְל אָּב"רְׁשַא בֶהָּנַה לקָשִמ יִהִיַו
 םיִלְכְרָה ירַחְסִמּו יםיִרָּתַה ייׁשנַאמ בלופ :בָהָז רֵּכַּכ שָשֶו םיִׁשָׁש
 םִיַּתאָמ הָמלש רכה שעוs :ץֶראָק תוחפּו יבְרַעַה יִבְלַמדלָכ

 תא ןגפה-לע הל ב יִנמ תשַלָ וש בה יג תיא
 לֹורָנ ןָשדאסַּכ ךְלַמַה שעירי* ם :ןֹנָבְּלַה רעֶי תיִּב ּךָלֶמַה םנָּתיַו
 ויִרְחֶאמ ּהָסַּכל לוָנֶע שאֹרְו הָסְּכל תולעמ ששי זָפּומ בָהָז ּוהּפציַ
 :תֹוְדיַה לָצִא םיָדְמֹע תֹויְרֲא םִיָנְׁשּו תָבָׁשַה םֹוָקְמ"לֶא הָּנִמּו הֶּזִמ תֶדיְו
 דאָל הֶּנַמּו הֶזִמ תולעמה שש-לע יבש םיִדָמע "םייִרא רשע םיִנָשַַפ
 ל בֶהְ המלש ךלמה הָלְׁשמ יִלָ bots :תֹוכְלְמַמ-לָכְל ןכ תֵׂשֲעַ

 הָמלְׁש יִמיּב בֵׁשְחַנ א ףַסַּכ ןיא רּונְס בֵהָז ןונְבְלַה רעותיב יל
 ׁשלָׁשְל תַחַא יםָריֵח יִנָא" םע םִיַּ למל ׁשיֵׁשְרַת יִנָא יִּכ> :הָמּואְמַל
 :םִיַּכְתְו | םיִפקוז םיִּבַהְנָש ףַסָכָו בָהָז תֶאָשְנ שיִשְרַת יֶנֲאֹו אובִּת םיִנש
 -לָבו4 :הָמְכֲחְלּו רֶׁשֲעְל ץֶרֲאָה יכלמ למ המלש למה לג
 םיִהלֲא ןֵתְנ"רְׁשֲא ֹותְמַכָח"תֶא עמשל הָמלש ינּפ"תֶא םישקבמ ץֶרָאָה
 תומלשו בָהְז ילכו ףַסכ יִלָּכ ֹותֲחְנִמ ׁשיִא םיִאיִבְמ הָּמַהְוי5 וְּבְלְּב

 סאו :הָנְׁשְּב הָנָש רֵבָד םיִדָרְפּו םיִסּוס םיִמָשְּ קֶשגו
 רֶׂשְע"םיִגְשּו בֶכְר תֹואַמ"עּבְראָו ףָלֲא 1ליהְיַו םיִשְרֶפּו בָבָר המלש
 למה ןתייניז :םלָשּוְריּ למה" בֶכְרֶה יֵרעְּב םָחְנִיו םיִשְרֶפ לא
 -רֶׁשֲא םיִמקשּכ ןֵתְנ םיֹוְרַאָה תֶאְו םיִנָכֲאכ םֶלָשּורִיִּב ףֶסְכַהתֶא
 להָוקמּו "םִיָרְצִמִמ הָמלָשְל רֶׁשֲא םיִסּוסַה אָצומּוי :בֶרֶל הָלָפֶשּב
 יםיִלָצמִמ הָבָּכְרִמ אתו הָלַעְתַוי :ריִחְמְּב יהָנָקמ ּוחָקִי ךְלפַה ורחְס

cf Ch || 13 >03A | 15 * 1 6 66 ? (et 3 ad Ch) WD,ז2 * 6+ץֶרָאָהדלְע  
 vel ? 1 (םיִרָעָהְִמ אָּב רַׁשֲאַמ | ncert; 1 6+ 6 8 ad Ch:  םיִרָעָה al) םיִרָגִּתַה*

GRLE (bis)בֶרַע | 6  Ch A580ןרַחסִמּו | %1 6  * | cf aram AN, arab tigi 
 300 || 17 = 1 frt 6 Ch תואָמ שלש (םינמ >₪:5) | 18 :5 זָפּואַמ, 3 ריִפּואַמ |

ar dlהָכְלַממ |  \ Chתֹיָרֲא | * <; 41 | <16  Chזס 1 6 6 לָנְע יִשאַרְו | 20 =  
 אל 6 sch || 22 Ch םֶרּוח יֵדְבע | 24 6976 הוהי | 26 1 6 665 20 5
 םַחיֵנִיַו | 28 * pp יִרָצְמִמ, 61 , | * 16 6 (066006 pro 66 Kove [6%%' 65 6א0ש6])

ph vel Nip (cf 2Ch 1,16); 60199076 + efה  Kwa) 1 (de Coa)6א ) Onomast 
 ex Damasco || 1 (Nn) הָוקִמ םוחקי | 20 5 6( 28%.



1-8 REGUM I 1 

 םיִּתַחַה כְלַמדלָכְל ןֵכָו "הָאְמּו םיִשָמְחּב סּוסְו ףַסָּכ "תואַמ ששב

 פ  :ראצי םֶדיַּב םֶרא יכלמלו
 להָעְרַפְדתַּבדתֶאְו" תֹוְּבַר תיְרְכְנ יםיִׁשָנ בַהָא המלש ךלמהוי 11

 ָזהְיירַמָא רֶׁשֲא םיוגה-ןמ> :תיתח 'תיִנְצ תיִמְדַא יתויִנמע תיבֲאֹומ
 -תֶא ּוטָי ןַכָא םֶכָב ּואָבָידאָל םֶהְו םַהְב ּואָבָת"אְל לאָרְׂשִ נבל
 םיִשנ ליהי :הבֲהַאְל המלְׁש קבָּד םֶהְּב םֶהיֵתְֲא ירֲחֲא םָכְבַבְ
 יִהרְּצ :וּבליתָא ויֵׁשְ ןטיוי תואַמ שלש םיִׁשְנלַפּו תֹואַמ עָבָש תֹורְׂש
 -ַאָלְו םיִרֲחַא םיִהְלא יִרֶחֶא ובָבְלתֶא ּוטה ויש המלש תֶנָקִז תעל
 הל יש :יָבֲא דיֶנָ בבל ויָהלֲא הקהל םלש ae הָיָה

 ס | ויבא דוד הוה ירֲחָא אלמ אלְו הוה וגיעְּב עֶרְב הָמלׁש
 ינּפדלַע רשא רָהָּב בָאֹומ יץקׁש שּומְכל הַמְּב הל הָנְבַי זָאל
 תֹויְרְכָנַה ויֵׁשְנ"לַכְל הָשֶע ןכו* :'ןומע יֵנְּב חש למל לםֶלָשּור
 ובָבָל הני הָמלְׁשּב הוהְי 3 נתיני הלא תֹוָחְְמְו תּוְריִטְקַמ

 -רַשַא תֶא רַמָש אלו םיִרֲחַא םיָהֹלֲא יִרַתַ תֶכֹל"יּתְלְבל הזה רָבּדַה
 ְּךֶמַע תאּזהַתיַה רָשַא עב הֹמלְׁשְל הָנהְי רָמאיַויי ס :הָנהְי יהָּנִצ
 הָכְלְמַמַהתֶא עַרְקֶא ערק יע יִתיִנצ רֶׁשֲא יִתקִתְו יִתיְִּב ְתְרַמׁש אלְ
 ךיִבָא דו ןעמל הָּנֵׂשֲעֲא אל ליִמְּב-דַאפ :ךרְבעל ָהיִּתַתָנּו ךילעמ
 דַחֶא טֶבַש עֶרָקָא אל הָכְלְממַה-לְּכ-תֶא קרי: :הָנֲעְרְקֲא ָךְנּב דימ
 ס  :יִּתְרֲחְּברַשַא םלשורי ןעמלו ילבע דוד ןעַמְל נבל תא
 אּוה Runes ער לימדה ידָרֲה תֶא המלט - הנה קי

eesjes 

eesjee 

 ומי ומס רענ דֶדַהְו םִיָרְצִמ לאובל ותֶא ויִבֶא ידבעמ םיימדַ
 -לֶא םִיַרצִמ אבו ןְראַּפמ םָמְע םיִשנא ּוחקיו ןֶראַּפ ּואָבִיו יןיִדָמַמ

Cp rr, 1° 65% huc trsp 3a et pergitואצי |  GBLAA) 100 et so je GBA29°  
 םיִשָב חיו | ** + 406 | *8 מע | 51? רצ |267פ | 38 61 | 305088,

cf2)|5!6שגע, ) add || vs 5 <657 (cf 7)|| vs 6 6 trsp post 8 | 7 * 1 6 6 ‘ab 

 פל >68 || = 6AL 1cיהלָא )68 םְלֲמל) םֵּכְלַמְלּו | 6% +-'ִצ ץפש תֶרָּתְׁשעֶלּו |
 g. r0 * prps הָוַצְמּו ;.. הֶאְרָנַה || זס ל pc MSS Vrs ּוהנַצ | 2 6 הָנָחָּקֲא | ד4 * הסתמ

 MSS 6 Abep hic et in vs sqq. || * 65 huc trsp 23—25a || ° 6  הָכולְמַה | 151

 תוכהְּב cf6 || זְל * 66 14% | ל 6 kai 600\0; 1 prb 41 | 18° [ prb ןֹועָּמִמ.
Biblia. 31 



 482 א םיכלמ 1 3

 :ול ןתנ ץֶרֶאְו ול רמָא םֶחָלְו תיב ּולְותיַו םירָצְמְדְּדְלִמ הָעְרּפ
 וּתְׁשֲא תוָחַאתֶא ָּשָא לתו דֶאַמ הָעְרפ יִיִעְּב ןח דה אָצְמיַי
 ונָּב תָבְנֶּג תֶא םיִנָּפְחִּת תֹוֲחַא ול רלתײס : :"הָריִבְּגַה יסיִנָּפְחַּת תֹוחַא
 ךּתְּב העְרפ תִיַּב תבְנְנ יֵהְיַו הָעְרַפ תיִּב ךוְתְּב סנפְחַת ּוהָלמְנִתַו
 תַמדיִכְו ויָתְבַאדָע ו בֶבָשיִּ םיִרְצְמְּב עֶמָׁש דַדֲהויי :הערפ גב
 :יִצְרַא-לָא ּךלַאְו יִנָחְלַש , הֹעְרַפ- לֶא ּדַרֲה רָמאֹיו אָבְצַה-רׂש בָאוי

 -לֶא תֶכָלְל שמ ְךָנַהְו יִמע רֹסָח הָתַא"הָמ י5 הערפ ול רָמאיו==
 ןַמָש ול םיִהלֲא םָקיו>ג | :ייִנֲחלַׁשִּת ַחַלַׁש יִּכ יאלורַמאיַו ףצְרא
 :וינדא הבוצדְךְלמ "'רזעדדה תֶאַמ רָב רֶׁשֲא עַל ןוזְךתֶא
 קְׂשמַד כליו יםָתא דוד גְרהְב' רּולָז-רׂש יָהְיַנ םיִשְכַא ֹוילָע יץֶּבָקוצ
 המלש ימי לָארשיל ןטש יהיו 5 קשר ולמי ּהָב ובׁשינ

 ס "ראלע מו לֵאָרְשִיְּב קו רה * רשא הָעְרה-תֶאְו
 הָנָמְלַא הָׁשא יהָעּורְצ ֹומֲא שו הדְרְצַהןמ יִתְרְפֶא טָבְנְּב םָעְבְרְיַי
 ּךלַמּב דִי םיִרֵהירַׁשֲא רַבְּרַה הזו למ דִי םֶריֹו הָמלְׁשִל דָבַע
 ׁשיִאָהְי :ויִבָא דִנָּד ריִע ץְרַֿפ-תֶא רַנֶס אולָמַהתֶא הָנּב המלְׁש
 אוה .הכאלמ השעדיכ רעֿנַה-תֶא הטל ארי לוח רֹוּבִנ םָעְבְרָי
 איהה תעְּב יה ספ  :ףסז תיִּב לָבָסלָכ ותא דקפיו
 ּךְרַּב איִבָנַה יִנליִשַה היִחַא ותא אָצְמיו םֶלָשּורימ אַצְי םַעְבְרַיַו
 שפתו :הֶדָשַּב םּהב םֶהיִנְׁש הֵׁשְדֲח הָמְלׂשְּב הָפַּכְתַמ אּוָהְו
 :םיִעְרָק רָשָע םיגש ָהָעְרקיו וילע רֶׁשֲא הֵׁשְדַחַה הָמְלַשְּב הּיַחַא
 הֶוהְי רַמָא הכ יִּכ םיִעְרְק הָרָשַע ְךְל-חק םעְברִיל ּרָמַאיַו
 תֶא ל יִּתַתְנְו הל דיִמ הלמה ערק יֵנְנִה לַאָרְׂשִ יִהְלֶא
 ןעמלּ דוד יִדבַע\ ןעמל ולהַיַהְ דמָאַה טָבָשַהְר יי :םיִטְבְׁשַה "הֶרָשַע
 רֶׁשֲא וןעֶי :לֶאְרָשַי יִטְבש לָּפִמ ּהָב יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא ריִעָה םָשּורְי
 בָאומ יַהלֶא שומָכל :ןינדצ יִהְלֶא 'תרתשעל ילוְחַתְשיו ייִנּובְדִע
 .יִניִעְּב רֶׁשיַה תושעל יִכְרְדְב ָּכְלָהאלְ ןומטדינב י יהלֲא ֹםכְלְמלּו
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 ויִּכ ודי הָבָלְמַּפַהלָּכ-תֶא חֶקֶאדאָלְו+ ויבָא דיֶנדְּכ יֵמָּפְׁשִמּו יִתְקַחְו
 רֶׁשֲא ותא יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא יִּדבַע דֵנָּר ןעֶמְל וייח יִמָי לָּכ ּונָתְשַא איִׂשָנ
 תֶאי ל ָהיִּתַתְּו ִנָּב דָיִמ הָבּולּמַה יּתְחַקלְו יַתְקִח יִתוַצַמ רַמׁש
 -דיודל ריִנ"תֹויָה ןעמל דהָא-טבְׁש ןַּתֶא ֹוָנְבְלְופ :יםיִטָבְׁשַה תָרׂשֲ
 ימש םּושל יִל יִּתְרָחְּב רֶׁשֲא ריִעָה םלְׁשריִּב נפל וםיִמְיַה-לכ יב
 -לע למ ת ָתיִיָהְו שנ הָיַאִּת"רְׁשַא לָכְב ָּתְכְלַמּ חֶקֶא ָךְתֶאְוּיז :םש
 יכְרדב תָכלהו ףוצא רֶׁשֲאלָכ" תֶא עַמְׁשִּת-םָא הָיָה :לֵאָרְׂשִ
 / דוד הָשע רַשָאּכ יֵתֹוְצְמּו תק רוָמְׁשִל * יִניִעְב רשי ָתיֵׂשעְו

5 

 chau אל א תאָז יז ןקסל דו עבזתא הע :לארׂשי"תַא
 חַרְבּו םֶעְבְרַי םקיו םַעְבְרִי-תֶא .תיִמָהְל הָמלָש שקבופ ם

 :המלָׁש תֹומ-דע םִיַרצַמְב יֵהְיַ םִיַצִמְלִמ קׁשיִׁשלָא םִיַרצִמ
 -לַע םיִבְתַּכ םֵה"אֹולֲה ֹותָמְכָחְו הש רֶׁשֲא-לָכְו הָמלְׁש יָרְבְּד רָתיָוּוצ
 -לָּכ"לַע םלשוריב הָמלְש למ שא םיִמָיַהְו :המלְׁש יִרָבּד רָּפַס
 דִוָּד ריִעְּב רֵבָּקיַו ויָתֹבַא-מע הֹמלָׁש רָבָשיו :הָנָש םיִעָבְרַא לֶאְרשי
 ס | ויּתְחַּת ֹונְּב םַעָבַחְר למי ויָבָא

 :ותא יִלְמַהְל לֶאָרְׂשִידלָכ יאָּב םֶבָש יִּכ םֶכְש םַעְבַחְ לינוי 2
 יִנָּפִמ חרָּב רֶׁשֲא םִיַרְצַמב ּונְדוע אּוהְו טֿבְנְןְּב םֶעְבְרִי יַעָמְשַּכ יִהָיַו
 יואב ול"ּוארקיו ּוחְלָשּיו :"םיָרְצְמְּב םַעְברָי בש למה הָמלֶש"
 הָשְקה יִבָא+ :רמאל םַעְבָחְרלֶא ּורְּבדיו ילארשי לָהָקלָכְ םַעְבְרִי
 -רֶׁשֲא דַבָּכַה לֲעַמּו הָׁשקַה ְּךיִבָא תלבעמ קה הָּתַע הָּתַאְ נְלע"תֶא
 ּובּושְ םיִמ הֶשלש ידָעוכְל םֵהֹיֵלֲא רֶמאיו :ַָדְבַענְו נולֲע ןתָנ

 םיִלְָּויַהְדרַשַא םינקְה-תֶא עָלָה ץֿעו5ֿ :םָעָ ובל ילא
 -תֶא ביֵׁשָהְל םיִצְעֹוְנ תא ךיִא רֶמאָל יַח ֹוָתיִהְּב ויִבָא הָמלָׁש יִנָּפדתֶא
 הָנה םַעָל דָבָע"הְיְהִּת םויַהדָא רֹמאָל ויָלֲא בע :רָבָּר הֵּנַה"םֲעְה
 םיִדָבע ל ֵּנָהְו םיִבֹוט םיִרְכָּד םָדיֵלֲא ָּתְרּבדְו 'םינענ 'םתְדבע
 םיִדָלְיַה"תֶא ץַעּויו ּוהָצְעְי רשא םיִנקְּזַה תצע-תֶא בָנֲעו :םיִמָּיַהדלָּ
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 םיִצָעֹוְנ םֶּתִא הָמ םָהְלַא רָמאיפ :וינָפְל םיִדָמַעַה רשא ותא ָלְדְנ רשא
 -רָשַא לעָהְדמ קה רמאל ולא ּורֶּבִּד רֶׁשֲא הֶזַה םעָה"תֶא רד ביִשנְ
 -הָכ מאָל תא ּולְדְג רֶׁשֲא טילי ויל ָרְּדיַפ :ּוניִלָע ףיִבָא ןַתַנ
 ּונָלָעתֶא דיִּבְכַה ךיִּבָא רמאל ףילא ורְּבִד ָשָא הָּזַה םעֶל רמאת
 :יִבָא יֵנְתָמִמ הָבֲע ִנַטק םֵהיֵלֵא רֵּבַדְּת הָּכ ּוניִלָעַמ לקה הָּתַאְו
 רַפִי ִבָא םֶבְלְעְלע ףיסא יִנאְו דַבּכ לע הכיל סיִמַעָה יִבָא הָּתַעְויי
 'םעברי בר 2 :םיִּבַרְקעָּב םֶכְתֶא רפא יִנַאו םיִטושַּב םֶכְתֶא
 ובוש רמאל למה רֵּבְּד רֶׁשֲאַּכ יִשיִלָשַה םיּב םַעְבַחְרְלא םעֶהִלָבו
 תַצְעדתֶא בֹועַיַו השק םַעָהדתֶא ףלמה עיר :ישילָשַה סיב יל
 נָא רמאל םיִדלוַה תצעּכ םָהיִלַא רבדיי ּוהָצָעַי רֶׁשֲא םיִנָקְזַה
 םיטושב םֶכְתֶא רַּפִי יִבָא םֶכְלָעְדלע ףיסא יִנֲאו םָכְלְע"תֶא דיֶּבָכַה
 הָתְיֲהחיִּב םַעָהלֶא לה עַמְׁש-אָלְ :םיִּבַרְקעַּב םֶכְתֶא רפיא יִנֲאְו
 הָיַחַא דָיְּב הָוהְי רד רֶׁשֲא ֹורְבְּד-תֶא םיִקָה ןעָמְל הזה םעמ הֵּבְס
 עֶמְׁש-אְל יּכ לֶאְרָשולָּ אַרְיַוי :טְבנ"ןְּב םעֶבְריהלָא לְׁשַה
 ראל ורב ךֵכָּמַה-תֶא םַעָה ובָשיו םֶהְלַ למה

 יִשִיַבְּב הלחנהאלו דוְדַּ קלה ונְל"הַמ
 דוד ְךְתיַב 'הֶאְר הָּתַע לֵאָרְׂשִי ךיַלָהֶאְל

 ְּךְלִמִיַו הָדּוהְי יִרָעְּב םיִבָשיַה לאָרְׂשִי ונְבּושי :ויָלָהֲאְל לֵאָרְׂשִי ְךֶליַו
 -לַע רֶׁשֲא םְרֲֹא"תֶא םֵעְבַחְר למה חַלָשיַו5ִּ ם :םַעְבַחְר םָהיִלְע
 ץַּמַאְתַה םֶעְבַחְר ךלַמַהְו תמו ןֵבָא ֹוְּב לֵאָרְׂשִיהלכ ּומְּגְרִינ םַּמַה
 דע דֹוָד תיֵבְּב לֵאָרׂשִי עְׁשְפיַפ :םלשורי סונל הָבּכְרַמַּב תֹולעל
 םֶעְבְרִי בשד לֲאָרְׂשִוהלכ ַעָמָשְּכ ימני  ם  :הָנַה םַה
 הָיָה אל לאְרָשְולָּכלע ותא כימי הָּדֲעֲה-לֶא ותא ּוארְקיו הְלְׁשו
 לשר ם םֶעְבְחְר ואביו :ודבְל יהָדּוהְיטְבׁש יִתָלּוז דֹוָתיב יֵרֲחַא
 ףלא יםיִגמֶשּו .הֶאַמ ןֿמנְנַּב טְבְׁשתֶאְו הֶדּוהְי תיּב"לּכתֶא להקיו
 הָכולְמַה-תֶא ביִׁשָהְ לֵאָרְׂשִי תיַּב"מִע םֲחְלִהל הָמֲחְלִמ השע רוח
 -ׁשיִא הָיַעַמְשלֶא םיִלֲאָה רַבְּד יהי ם  הָמלָשְרּב םַעְבַחְר
 -לָאְ הָדּוהְ למ המלשְךּב .םַעָבַחְרְלֶא רֹמָא*ג :רֹמאָל םִיִהלֲאָה
 -אל הָהְי רֶמֲא הכי :רמאל םַעָה רֶתְיְו ןיִמְנִבּו הָדּוהְי תיִּבדלּ
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 יִּכ ּוּתיֵבְל שיִא ּובּוש לֵאָרְׂשִיהַנְּב םֶכיֵחֲאםע ןּומֲחלִתדאָלְו ּולַעְת
 תֶבָלְל ּובּושיו הָוהְי רַבְּד-תֶא עָמְשיו הֶזַה רֶבְּדה הָיָהְנ יִּתַאַמ
 | פס  +הָוהְי רבב

 ןֶבַיַנ םָׁשִמ אצינ ּהָּב בָשיו םיִרְפֶא רַהְּב םֶכָשתֶא םַעְבְרִי ןביוי5

 -תיִבָל הָבְלממַה בָׁשִּת הָתע ּוָבלְּב םָעְבְרִי רָמאיויé :לָאּנָּפיתָא
 םלֵׁשּוריִּב הָנהְיְדתיִבְּב םיָחָבְז תושעל הּזַה םַעָהוהָלעימָאיז דוד
 יִנֵגְרַהְו הָדּוהְי ףלמ םַעְבַחְרדלֶא םֶהיִנְדאדלֶא יהּזַה םַעָה בל בש
 לג ֵנְׁש .שעג ad פלגי + / ההר dh ּובָׁשְ

 יגל םֶעה כל "תא ה רכה "קוי ב ותו דָחֶאָה
 תָצְקַמ םיִנֲהְּכ שעיו תֹוָמְּב תיִּבתֶא שעַײוי ס :ןָדירֲע דָחֶאָה
 יִניִמְשַה שֶדְתַּב גַמיםַעְבְרִי שעיו= :יױֵל יִנָּבִמ ּויָהאְל רֶׁשֲא םַעָה
 ןַּב חַּבְזַמַה- לע לע הדּוהיִּב רֶׁשֲא ונֲחַּ שדחל םוי רשע הֶשמְחּב
 -תֶא לֶא תיִבָּב ליִמַעַהְ הָשַעְִרֶשַא םיִלְנעְל תֵּבוְל לַא"תיבְּב ּהָשֶע

 -רָשָא ממה לע = הָשָע רֶׁשֲא תָמְּבַה יגַהְּ
 -רָשַא ישֶרֶחּב יִניִמְׁשַה ׁשֶדֲחַּב םוי רָשָע הָׁשַמֲחַּב לַא-תיבְּב הָשֶע
 ס :ריִטקַהְל ַחֵּבְזמַה"לע לעיו לֵאָרְׂשִי יִנְבְל גָח שעיו 'דָּבְלַמ אָרַּב
 לֶָאדתיִּבדִלֶא הָנהְי רבְדְּב הָדּוהיִמ אָּב םיהלֶא שיא ו הָּנַהְוי 13
 הָוהְי רַבְּדּב ַחָּבְזִמַהְלַע איי :ריטקהל חָּבְזמַה-לע דמע םֶעָבָריְ
 והיא לוְד-תיבל דלונ ןָבדהּנַה הָוהְי רַמֲא הפ חָּבְזִמ חָּבְזִמ רַמאיַו

 םֶָא תֹוְמְצעו ְּךיִלָע םיָריִטְקמַה תֹומְּבַה נֲהְ"תֶא ְךיָלָע חזו וש
 רֶׁשֲא תַפומַה הָז רמאל תַפומ אּוָהַה םויַּב ןַתָנְו ּיִלָע ּוֿפרׂשִי
 יָה :ויְָעירְׁשא ןׁשָּרַה ּךַּפְׁשַנְו עְרְקִנ םַּבְִמַה הָּגַה הָוהְי רָּבַד
 -תיִבָּב חַּבְזּמַהדלע אְרְק רֶׁשֲא םיִהלֲאָה-שיִא רַבְּדתֶא ְּלַמַה עֹמְׁשִב
 ודי שביִּתַ יהשפתורמאל ַחָבְזִמַה לעֶמ יהְידתֶא םעְבְרְי חלשינ לא
 ךפְׁשיו ערקנ ַּבְזמַהְו :וילֲא ּהָבישהל לכי אָלְו רילע חלש רשא
 :הָוהְי רֶכְדּ םיִהלֲאַ שיא ןַתָנ רֶׁשֲ תַפומַּכ ו שה

90 ‘oe 

sad | 28 1 6ב 6%  [ a 6 akו ו ו | 37  
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 הֹוהְי יִנָּפדתֶא םיִהְלֲאָה-ׁשיִא לַחיַו יֵלֲא יִדָי בֵׁׂשָתְו יֵדֲעְּב לֶלַּפְתַהְצ
 ׁשיִאדלָא ךלפה רּבדנז :הָנשאָרֶבּכ יֵהּתַ ויִלָא למַה-דנ בְׁשתְ
 רַמאִיִו :תֶּתַמ ָּךְל הָנְּתֶאְו הָדָעָסְּו הָתִיַּבַה יִּתא-הָאְּב םיִהלֲאָה
 ךמע אָֹבֲא אל ְּךָתיֵב יִצְחְתֶא לְתִתימַא ךלמַה"לֶא םיִהְלאַה-שיא
 תא הָּנַצ'וןָבִדיִּפ :הֶּזַה םֹוקַמּב םִיַפ"הַּתְׁשֶא אָלְו םֶחָל לֵכֲא- אלו
 בּושְת אָלְ םִיַמ"הָּתְׁשִת אָלְו םֶחָל לכאת-אל רמאל הָוהְי רַבדּב

 אָּב רֶׁשֲא רב בָשאלְו רָחא רָב ךלוויי יְִכְלַה רשא רב
 ֹונְב אובו" לַא-תיִבְּ בש ₪ דָחֶא איֵבָנְווו סם :לָא-תיִּב-לֶא הב
 -תיֵבְּב םִוּיַה ןםילֲאָה-שיִא ּהָשָעְדרָשֶא הֶׂשְעַמַהְ" לָּכְתֶא ול-ירפסיו
 רבדיוי> :םֶהיִבֲאַל םּוְרֶּפְסיִו למה לֶא רֶּבִּד רֶׁשֲא םיִרבְּדַה"'תֶא לא
 לה רשא ךֶרְלַהתֶא ויֵנְב ואליו ךלַה רה הזיא םַהיִבַא םֵהָלֲא
 רומחה | ילּושָבַח ויְּ-לָאר רמאיו 3 :הָדּוהיִמ אָּבירְׁשַא םיִּהְלֶאָה שיא
 ּוהָאְצְמִיו .םילֶאְה שיא יִרָחֶא ּךְליַו4 :ילֲ בָּכְרִיַנ רֹומֲחַה ליושב
 ָתאָּברְׁשַא קלה התה ויִלֶא מא הָלֲאָה תחת בש

 דאו םֶתַל לאילו דת אֹובלְוי ךַתֲא 'בּושל לכוא x רמאנפ
 -אל הוהְי רַבְדְּב לא ירַבְדיִּכז :הָּזַה םוקָמַּב םימ 'ִּלְּתִא הָּתְשֶא
 -רֶׁשֲא ְּךרדַּב תָכָלְל בושת םימ םַש הָּתְׁשִתאְלְו םֶחָל לבאת
 רַבְדַּב יֵלֲא רֵּבְד ךאלמו 3 ףֹומָּכ ּאיִבָנ יִנֲא-םנ ול רמו :ּהּב ָתְכלַה
 שָחּכ םִיָמ תש םֵחָל לַכאָיְו ָתיִבדלא ָךִּתֶא ּוהְבשַה רמאל הָוהי
 םיִבְשי םה יהי :םִיָמ ְּתְשיו ויִבָּב םֶחָל לאו ותא בֶׁשיַוופ ול
 ארי :וְבישָה רֶׁשֲא איִבנַה-לָא הָוהְידרַבְּד יהיו * ןָחלׁשַה-לֶא
 יִכ ןעי הָוהְי רַמָא הָּכ רמאל ּהָדּוהיִמ אָבְרָשא םיִהלָאָה שיא

 | % ףילא רב | רשא ga םימ ָּתְשתו טל ו בָשָּתַוי
 :ךיִתבא רָבָקְלֶא תל אֹובָת-אְל םִיָמ ּתְׁשּתלַאְ םֶחָל לֵכאת
 איִבָּנְל רומחה ֹול-ׁשְבֲחַיו ֹותֹותְׁש יִרָחֶאְו םֶחַל ולְכֲא ירחא יהי
 תַלבְנ יָהְתַנ ּוהָתיִמַיַו ךְרָבּב ירא ּוהָאְצִמיו ל + גד 3 וביִשה רֶׁשֲא
 :הלֵבְנַה לא דמע היְרַאָהְו הלא דמע רֹומֲחַהְו רב תֶכֵלׁשִמ
 6 ₪ 691-0680 | 7 גז" הֶדְעְסּו | 9 "1 ותיִצ | צג lc 9 אובו
 פסו וָנָב | ל 1 6 36 -תֶאְו | :2 1 6 64 ּוהָאְרִיַו | 16 = >6%6, 366 | ל >6

sic 48 (interv) | 23 71אלו | 20  ca soMSS Vrs16 8 רֵּבְד ןו ל * add [ r7 
 : ביו (ש61 'מיו< :ךליו בשי) 6( 633%. .
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 היְרַאָה-תֶאְוְךְרָּב תֶכָכְׁשִמ ּהָלֵבְּגַהתֶא ּוָאְרִיַו םיִרְבְע םיִׁשָנֲא הגַהְו5
 :ּהָב בשי ןָקְנַה איִבָנַה רֶׁשֲא ריֵעְב ָּרּבַדיַו ואבי הלבה לַצִא דַמע

 אוה םיִהְלָאָה שיע רֶמאֹ ףֶדהְמ וביִׁשֲה רא איִכָּנה עמי
 והַתְְיַנ ּוהְָּבְׁשִיְו היְרֲאָל הָוהְו ּהָגתיניהָוהְי יּפדתֶא הָרָמ רשא
 -תֶא יִלּושְבֶח רמאל ויְנָּבְלֶא רבדיו :ולרָּבַּד רֶׁשֲא הָוהְי רבדְּכ
 רֹומֲחֹו ְּךְּדּב תֶכָלְׁשִמ ֹדתְלְבִנ-תֶא אַצְמַיַ ל :ושבָחיו רומחה
 רַבָש אלו הֶּלֵבְנַה-תֶא היראה לכַא-אל הָלֵבּנַה לָצִא םיִדָמְע הָּיְראָהְו
 -לֶא ו ּוהֲחנִיו .םיָהלֲאָה-שיִא תַלְבנ-תֶא איִבָנַה אָשּיַו :רֹומֲחַה"תֶא

 רו דָפְסל 'ןפזה איְִנה" ריעדלא אבו ּוהָביׁשינ רומח
 רכה יִרָחֶא להיניי :יָחֲא יו ויל דְּפְסִיו וְרְבְקְּב ותָלְבַנתֶא חנו
 שיא רֶׁשֲא רֶבְקַּב יתא םֶּתְרַבְקּו יִתומְּב רמאל ויָנָּבִלֶא רָמאיַו ותא

 הָיָהְי היה כי :יתֹמְצַע"תֶאי ּוחיִגַה ּויָתֹמְצַע לָצַא וְּב רּוָבְק םיִהלֲאָה
 דלָּכ לַעְו לָא-תיבְּב רשא ָבְוִמַה-לע הָיהְי רֶבְדּב אָרָק רֶׁשֹא רַָּה
 בָשדאל הוה רָבְּדַה רחא5 ם :ןֹורְמׂש יִרָעְּב רשא תומְּבַה יִתְּב
 ץֵפְחַה תומָב ינָהְּכ םָעָה תֹוָצְקִמ שעיו בָשִּיַ הַעְרֲה וָּכְרדִמ םַעְבְרְ
 תָיְּב תאָטַחְל הָּנַה רֶבְּדִב יֵהְיוצ :תוָמְב נַהָפ יהיו ורָיתֶא אמ
 פס  :הָמְרֲאָה יִנָּפ לעמ דיִמָשַהְלּו יִחְכַהְלּו םַעְבְרְי

MHותְׁשֲאָל םַעְבְרִי רֶמאיו* : עמי ה הָיְבַ הלֲח איִהַה תַעָבִי  
TT 

Giפי יי דפ  

 הזה םעָהי"לע דלל + לע רָּבְד"אּוָה איֿבָנַה הָּיִחַא שהגה
 ל דיִגַי אּוָה ויל תאָבּו ׁשֵבָּד קּבְקַבּו םיִדְִנְ םחְל הרשע ּךְדְיּב
 אָבְּתַו הל לתו ג םֶקִּתַו םֶעְבְרִי תֵׁשֲא ןֶּכ שעת :רעֶגל הָיִהָי-הַמ
 ם ביש ויָניֵע מָה יִּ תואר לכי-אְל ּוהּיִחַאו הָּיְחַא תיּב
 ְךמִעַמ רָבּד שרדל האב םֶעְבְרִי תָשֶא הֵּנִה היְחַא-לָא רַמָא הָוהיַו *

41 

 איָהְו ּהָאֹבְכ ײָהיִו ָהיָלֲא רֵּבַדְּת הָזָכְו הֶנָּכ אוה הלחדיכ הָנּבלֶא

 רָמאי חַתַפַב יהָאְּב הילרי לוקתֶא ּוהיִחַא עמשכ יהי :הָרָּכַנְתִמ
 +ד ד

 vs 260. 27 >6% || 28 1 רֹומחַהְו | 29 * 41 (>65) ₪ 1 ריִעָה | ל-ל 61 6
 עמ, 63% | בז = 1 6 66% ויתְמְצעתַא יתמצע הָנְמַלַמּת ןעמל יִתא | 1

Cp 14, 0 >6BL; sed cf 6 12 ,24/25 ||( 6995) | 34 8"16668% רבדה | cfיהיו  
ef homo erat exilis (ev Zn\w) ef nomen ei Achia[beth]; hic eratך °° 6  

6o annorum, et verbum Domini erat cuim illo (cf Schol graec) | 2 5 Var® 

KAN | > 1 6 6*)8(99 jon? || vs 5/8016 aliter | |ל ס ּתַא, 16  || Kיתיִנתשהו  
 5 *1יִהִיַו v 6 16 aliter| | 6 °1? הָאְּבַה ילגר (6* ₪ ּהָאבְּבְ)
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 :הָׁשָק ְךִיַלֲא חוְלָש יִכֹנֲאְו הָרֵּכַנְתִמ תא הָּז הָּמְל םַעְבַרִי תֶׁשֲא יִאְּב
 ךיִתֹמְרַה רֶׁשֲא ןעי לֵאָרְׂשִי יהא הָוהְי רַמָא-הּכ םֵעָבְרל יִרָמִא יִכְלל
 הָכְלְמַמַהְתַא עַרְקֶאְ :לֵאְרְׂשִי ימַע לע דיִנָנ ָךִנָּתֶאְו םַעָה ְּךֹוּתִמ

 יִתוְצִמ רֿמָׁש שא דוד יָדְבעְּכ תיָה"אָלְו ל הָנְתֶאְו דוד תיֵּבִ
 ערָתפ יִגיִעְּב רֶׁשיַה קָב תושעל ּבָבָללְכְּב לרחֶא ףֶלָהרֶשַאו
 םיָרֲחַא םיִהלֶא ףְלהָשעְתנ ךְלִתְו ּךיֵנָפְל נָהרַׁשֲא לָּכִמ תושָעְל
 איִבַמ יִנְנַה ןַכָלי* דנג יֵרֲחַא ָּתְכְלַשַה יִתְאְו יִנָסיִעְכַהְל תֹוכָּסַמּו
 בּוְזָעְו רּוצע ריקַּב ןיִּתְשִמ עְבריל יִתְרְכהְ םֶעְבְרִי תִיְּב-לַא ּהָעְר
 :ומָּתדדַע .לַָנַה רעבי רֶׁשֲאַּכ םֶעְבְרִידתיִב יִרָחֶא יִּתְרעֶבּו לארי
 ףוע לאו השב תַּמַהְו םיִבְלַּה .ּולָבאַ ריִעְּב םעבָריל תָּמַהְי

 ףילגב הָאבְּב דתיכל יכל ימוק תאי :רד הוהְי יכ םיִמָשִה
 ַּּבָל הָזְ-יִּכ ותא ּורָבְקְו לֵאָרְׂשִיהלְכ וָלּודְפָסְוי :דליה תַמּו הָריֵעָה
 יהלֶא הָוהְיְלֶא בוט רֵבָּד ובדאָצְמְנ ןַעָי רָבְקלֶא םעֶבָריל אב

-4- 62 : 2: 

 רֶׁשֲא לֵאָרשִי-לע ְּךֶלַמ ול הוהְי םיִקַחְו+ ּוםַעְבְרִי תיִבְּב לֶאְרְשי
 הֹוהי הָכַהְו5ּ : יהָּתַע"םַּנ הַמּו םויה הוי םָעְבְרִי תיֵּביתָא תיָרְכַי <

 המְרֲאָה למ לֶאְרְשּודתֶא ׁשֵתָנְ םיִמָּב הָנְקַה דוני רֶׁשֲאכ לאָרְׂשִיהתַא
 רשא ןעל רָהָּנִל רָבעַמ םֶרזְו םָּתיֵתֹובֲאַל ֹןַתְנ רשא תאּזַה הבוטה
 ללְנְּב לֶאְרָשְתֶא תי :הָוהְידתֶא םיִסיִעכמ םֶהיֵרְׁשֲא-תֶא ּוׂשָע

 מויז :לֶאְָׂשִיתֶא איִטֲחָה רשאו אָטַח רֶׁשֲא םֶעְבְִי תא
 רעַנַהְו תִיַּבַה"ףסְּב הָאְּב איה הָתַצְרִת אֵֹבְּתַו ךֶלִתַו םעָבְרָי תֶׁשֲא
 רֵּבְּד רֶׁשֲא הָוהְי רֶבְדַּכ לֵאָרְׂשִילּכ ולדודְּפְסיו ותא ּורְּבְקינ* :תמ
 םֵחָלְנ רֶשֲא םַעְבְרִי יֵרָבְּד רָתיָניפ :איִבָּנַה ּוהיִחַא ּוְֵּבַע"דִיְּב
 :לַאָרְׂשִי יכלמל םיִמיַה יֵרְבָּד רַפֹפ-לע םיִבּותּכ סגה למ רֶׁשֲאַו

 ויֹבַא-בע בֹּכְׁשיו הָנְׁש םִַּתְשּו םיִרְׂשֲ םַעְבְרִי ףלמ רֶׁשֲא םיִמָּיַהְו
 ס | ּּויָּתְחַת ֹונְּב בָדנ למי

 הָנָש תַחַאְו םיעְבְרַ"ןּ הָדּוהיִּב ְּךַלֶמ לש םעֶבֲחְרּול
 רַחְב-רׁשֲא ריִעָה םֶלָשּוְריִּב לו הָנָׁש הָרָשָע עבְׁשו ופְלָמְּב םַעְבַחְר
 המענ ומִא םַשְו לֵאָרְׂשִי יַמְבַׁש לֹּכִמ םָש ומָש-תֶא םּושל הוהְי
 רֶׁשֲא לֹּכִמ ותא ואני הָוהְי יגיִעְּב עַרָה יהָדּוהְי שעיו* :תינמעה

dub; 1 fet (cf 6)זס 58 -לע | 2 אובְּב | 4 °°  || aliter10--12 #  
cf 15,3, sed etiam 2Rהָּכַה המע םַגְויפ :אּוהַה םִיַּב | 15 ג ּודְדונְתַהְו | 16  

2x 68 (ad 12,24) 16 et 12 annos; 1 41 || 22 ° >2Ch 12,14; 6 Pogoap |10,29 ||  
 b-ל 6184) ןיתבא , , אנקיו.
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 תומָּב םֶהָל יהמה-םני ּונְביִו ּואָמָח רֶׁשֲא םֶתאטחְּב 'םֶתבַא ּושָע
 -םַנְו :ןָנעֶר ץעל תַחַתְו הָקבְג .הָעַבּגלָּ לע םיִרְׁשֲאַ תוָבָצַמּ
 הָוהְי שיֶרוה רֶׁשֲא םִיוּגַה תֶבָעוְּתַה סב ושָע ץֶרָאְב הָיָה שרק

 למל תיִשיִמָחַה הֶנָשְּב יהי  ס | ולֶאְרְשַי ינְּב ןגָּפִמ
 תֹוָרְצֲא-תֶא חקיו* :םֶלָשּוודלַע םִָרְצִמָלַמ קשוש הָלָע סָעְבַחְ
 -תֶא חקינ חקל לְּכַה"'תֶאְו יִָּכָמַה תִיְּב תֹורָצּוא-תֶאְו הוהְי"תיב
 םָּתְחַּת םָעְבַחְר ְּךֶלַמַה שעל :הָמלָש הֵׂשָע רֶׁשֲא בֵהְּנַה ננֲמ"לָּב
 :ּךְלִמַה תיִּב חַתַּפ םיִרְמָשַה םיִצְרָה יִרָש לו"לע דיִקְפָהְו תָשְחְנ יִּנַנָמ

 דוצ

 אָּת"לֶא םִּביִשָהְו םיִצָרָה םּאְׂשִי הָוהְי תי ףֶלִמַה אכ"ידמ יו
 הָמָהְדאלַה הָשָע רֶׁשֲא-לְכְו םַעְבְחְר יֵרְבְּד רֶתָיְופ :םיִצְרַה
 הָתִיַה המָחְלַמְ :הָדּוהְי יכלמל םיִמָיַה יִרָבִּד רַפס-לע םיִבּותְכ

 ויתבא-םע םעְְַר בשווי :םיִמַָלְּכ םַעבְי ןיבו םעֶבַמְר"ויב
 ָךֶלֶמִיַנ 'תיִנטעָה הָמָענ ומא םֵׁשְי דָּד ריעְּב יויִתֹבֲא-מעי רַבָקִי
 מ :ויָּתֲחַּת ֹוֵנְב 'היְבַא
 | םיבא ּךְלֶמ טְבְנְְּב םַעְבְרִי ךִלַמל הרָׂשְע הָנֹמְׁש תַנָשְבוי 15 =

 -תַּב הָבַעַמ ֹומִא םשְו םשיְריִּב ְךלֶמ םיִנָש "שלש :הָדּוהְי-לע

 הָה"אְלְו ונפל הָׂשְעירׁשא ּויָבָא תואָטֲח-לְַּב לני :ימלְשיִבַא
 ןַתָנ דוד ןעֶמְל יִּבצ :ויְבֲא דֶנָד בָבְלְּכ ויָהלֲא הוהְי-םע םֶלָש וָבְבָל
 -תֶא דיִמעֶהְלְו ויִרחֶא ֹונְּב-תֶא םיִקָהְל םֶקְשּוְיִּב ריָג וָל ּויָהלֲא הָוהְ
 לֵכמ רָסיאְְו הָוהְי ייִעְּב רַׁשְיה"תֶא ךֶנָד הֶׂשְע רֶׁשֲאי וגשר
 הָתְיָה הָמָחְלַמּו* ייִּתְחַה הירּוא רַבְדְּב קרי וייח ימי לָּכ והוצדרֶשַא
 רֶׁשֲא-לְכְו ם םיִבָא יִרְבִּד רֶתַיַוז :וייח מ"ל םַעְבְרִי ןיבו ימֲעְבַחְר"ויִב
 הָמָחְלַמּ הָדּוהְי יבמ םיַמָיַה יֵרְבְּ רָפס"לע םיִבּותְּכ םֶה"אֹולֲה הָשָע

 רְּבְקיִ ויָתֹבֲא-םע יובא בשיר :םָעְברָי ןיבּו םיבא ןיּב הָתְוָה
 ס = ויָתְחַּת 'זָנְב אָסֶא ּךָלֶמינ ךנֶד ריעְּב ותא

 :הָדּוהְי ְּלַמ אָסֶא ְּךְלֶמ לֵאָרְׂשִי ֶלָמ םֶעְבְרנל םיִרָׂשֲע תַנְׁשְבּופ
23 = >6°eLls | 24 | ;תבעות | 25 0 קשיש 16 K 6 קשוש vel קשוש (cf 

Soseng, Sesonchis [pro Sosenchis]) | 26 *6 + עט nonn | * 1 דתֶא 6]6 | * 5 

om לכ" | 27 / 637155016 xupiou || בד %° >2Ch 12,16 | ל-ל <651)%( Ch; add || 
5 sic 8 6 ca 12155; al DN | Cp 15, 1 al loc ,היבא 6114,31* | 2 * 6 65 | 

  <651 )15,26. 34. 16,19. 6ל 201 11,20 םולָשְבַא; 2 העְבְג-ִמ לָאירּוא | 3 לכ
et al loc sing; cf 14,16) | 416 6וָנָּב | 5 <6; add || vs 6>6 UW; add 

(= 14,30) | 6 * 12MSS 5 (ה)םיִבַא [ 7.8°cf14,31° | ל prps ויִחֶא | g 65% 24. 



 490 א םיכלמ 1 27—5,10

 :םֹולְׁשיְבֲא-תַּב הכעמ ומא םׁש ו םִלְׁשיריִּב ְךַלָמ הָנָש תחאְו םיִעָּבְרַאְוי
 -ןמ םיִׁשְרַָה רבעיוי> ויִבָא דְיְדְּכ הָוהְי וניֵעְּב רֶׁשְיַה אָסֶא שעיויי
 הָבַעַמתֶא וםגְ :ויתבַא ושָע רֶׁשֲא םיללְנַה- לָּכְתֶא 5 סי ץֶרֲאָה
 אָסֶא תֶרְכיו הָרשאל תַצְלפִמ הָתָשְעְדִרָשַא הְריִבְנִמ ּהְרְסיַו ומא
 -בַבְל קר ּורָסאל תֹומָּבַהְוִא :ןורדק לַחְנְּב ףֹרְשי הָּתְַלְפִמ"תֶא

 שקו ויבא ישְק"תֶא אבינו ויו הָוהְייע םֶלָש הָיָה אָסא
 אָסֶא ןיג הָתיָה הָמָחְלִּוé  םִלַכְו בֶהָזְו ףָסָּכ הָוהְי תי
 לֵאְרׂשִייְִּלמ אַׁשְעַּב לעיניז ּוםֶהיִמְילָּכ לֵאָרְשִיְדַלַמ אָשָעַּב ןיבּו
 :הָדּוהְי ְּךֶלַמ אָסֲאְל אָבְו אצי תת יתְלְבְל הָמָרֲה-תֶא ןַבִיַו .הדּוהְידלע

 'הֶוהְיתיְ תר םיִָתַּּה בָהְזהְ ףְכַלְכיתֶא אָהָא קני
 אָסֶא ּךֶלֶּמַה םֵתָלְׁשיו וָדָבעידִיְּב נתי 'ְִלִמ תב יתֹורְצֹוא-תֶאְ
 :רָמאל קְׂשַמְּב בשיה םרא ּךֶלֶמ 'ןֹויָזְְְּב ןמְרְבַטְרּב ידדַהְְּבלֶא
 ףָסָּכ 'דמש ל יִּתְחַלָש הנה יבמ ןיבו יִבָמ ךיב ניו יניב תיִרְּבופ
 :ילָעמ הלעיו לֵאָרְׂשִיָלָמ אְׁשְעּב"תֶא ְךְתיִרְּב"תֶא הָרֿפָה ל בָהָזְו
 ולרָשַא םיליחה יִרָשדתֶא חלש אָסֶא ךְלָמַהְדלֶא לַּהְְְּב עמָשיִו
 תֶאְו הָכעַמתיִּב לבא תֶאְו ןדתֶאְ ןויַעדתַא ךינ לֵאָרְׂשִי ירע-לע

 תֹנְּבמ לוָחיו אָשְעּב עֶמְִּכ יהי :יִלָּתְפִנ ץֶרָאלּכ לע תור
 הָדּוהְילָּכְדתֶא ַעיִמָשַה אָסֶא ךֶלֶמַהְו> :יהָצְרתְּב בֶׁשיו הָמְרֶהדתֶא
 ןביו אָשַעַּב הָנְּב רֶׁשֹא ָהיַצֲעתֶאְו הָמְרֶה ינְבֲאזתֶא אש יֵקְנ ןיא
 -לָּכ רֶתְיְו :הָפְצִמַהתֶאְו ןמָיְנַּב עָבָּג-תֶא אָסֶא למה םָּב

 -אלֲה הָנְּב רש םרֲעָהְד הֶשָע רֶׁשא-לכָ ותְּובְגלְכְו אָסֲאיַרְבְּד
 ותָנְקַז תַעָל קב הָדּוהְי יכְלַמָל םיִמָיַה יִרְבִּד רֶפְסדלַע םיִבּותְכ הָּמֵה
 'ויִתְבַאדסע" רֵבָקיו 'ויתבאדםעי אָסֶמ בּכָשִיַו+ וילְנְרתֶא הָלָח
 ס  :ויּתְחַּת ֹונְּב טְפָשוהְי ָּךֶלְמִיַו 'ויִבָא דַנָּד ריִעְּב

 ךֶלֶמ אָסֶאְל םִיַּתְׁש תנׁשִּב לאָרְׂשִי-לֲע למ םַעְבְרְיְְּב בֶדָנְו5
 ּךְליַו הוהְי יִניֵעְּב עַרָה שעיו<< :םִיָתָנְׁש לאָרְׂשִי-לע למי הָדּוהְ

 וָָע רשקיניז :לֵאָרְׂשִײתֶא איִמֲחַה רש ותאָטַחְְ ויִבָא רָב
 ro 60076 ad 13) Ava, sed cf $® (cf 2°) | 13 2Ch 15,16 הָריסַה | %

>6h | bt >6h |אשעב | 18 * לכ  Varוָשְדְקְו )0 יִׁשְדָקְו) | 1688  Vrs 2Ch 
 < 18MSS 630 ואב |40 ְּךלמַה | *1 5 6 6 רדת (ץel רֶדָהוְב ; םסתמ
 MSS רדה) | 16% Azew 6*- Aztanh, 1 prb 4 || rg * 521155 Vrs Ch ןיִבּו |

5 >Ch || 20 cf 18° | 21 ** 1 6 69 הָתָצְרִת בָשיִו: | 23 = <6* | 24 *% <6% 
1 prb 41 | ל-ל ft dl )? trsp % in 3%) | 5 <6* 
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 רֶׁשֲא ןיִתְּבְִּב ָׁשְעב והכי 'רָכשָשְו תִיְבְל הָּיְחַאְְְב יאַׁשֲעַב
 אָשְעַב ּוהָתְמְיַו5 :ןותְּבַּגלַע םיִרָצ לֵאָרְׂשִיהלָכְו בֶדָנְו םיִּתְׁשְלַפַל
 הָּכָה ובְלַמְ יִהיְופ ויָּתְחַּת למ הָדּוהְי דלמ אָסֶאְ שלש תַנָשְּ
 דָמְׁשִה- דַע םעֶבְרְל הָמְשְנלָּכ ריֵאְׁשַהאְל םֶעְבְרַי תי" לב תֶא
 תֹואַטֲח-לַעס זינליִׁשַה הָּיִחַא בעד רַבִּד רֶׁשֲא הָנהְי רָבְדְּ
 רֶׁשֲא "וסַעְכְּב לַארׂשְו-תֶא איִטֲחֲה רֶׁשֲאַו *אָטַָח רשאי םֶעְבְרִי
 -לַכְ בָדְנ יִרְבִּד רָתְיְוי :לֵאָרׂשִי יהא הֹוהְי-תֶא םיִעָכַה
 יכלמל םיִמיַה יִרְבְּד רַפס-לע םיִבּותָּכ םַה- אלה הֶׂשֲע רֶׁשֲא
 -לָּב לֶאְרְשידדלמ אָשַעַּב ןיבּו אָסֶא ןיּב הָמִיַה הָמָחְלַמּויי :לֵָרְׁשִ
 ם הוס

 לע הָיְחַאְְב 'אָׁשְעַּב ךלָמ הָדּוהְ למ אָסְֶל שלש תַנְׁשְּבינ
 הָוהְי יגיִעְּב עֶרָה שעיו* :הָנָׁש עָּבְרַאְו םיִרָשָע הָצְרתְּ לאוהל
 ס  :לֵאָרְׂשִיזתֶא איטָחַה רֶׁשֲא ֹותאַטַחְב םֶלְבְרְי ָךְרְַּב ליו
 רש ןעי? :רמאל אֵׁשְעַּב-לע יֵנָנֲח"ְב אֹוָהְיהלֲא הָוהְי-רַבְד יִהיֹוי 6
 רבות לֶאְרשְי ימע לע דיִגְנ ָךְנֶּתֶאְו רַפָעְ המ ףיתמירה
 ינָנַהּי :םֶתאטַחְּב יִנָיִעְכַהְ לֶאְרְשי יִמע-תֶא איִטַחִּתַו םֶעְבְרִי
 םַעְבְרִי תיֵבַּכ ְּךְתִיּב-תֶא יִּתַתְנְו ֹוֵתיַב יִרְחֶאְו אָשָעַב יֵרֲחַא ריִעְּבַמ
 הָרָשּב ול תֵּמַהְו םיִבלַּבַה ּולְכאְי ריִעָּב אָשָעַבְל תַמַה+ :טְבְנְןְּב
 ותְרּוָבְגּו הֶשַע רֶׁשֲאְו אָשַעַב יֵרְבְד רָתְיְו :םִיָמׁשַה ףוע ּולְכאי
 בש :לֶאְרְש יכלמל םיִמָּיַה יֵרְבַּד רַפֲס"לע םיִבּותְּכ םָהְאַלַה
 :ויֵּתֲחַּת ֹונְב הָלֲא למי הָצְרַתַּב רֶבָקיַו ויתבַא-םע אָשַעְּב
 -לֶאְו אָשָעַּבלֶא הָיָה הָוהְידרַבְד יאיִבָנַה יֵנְנֲחְוַב אּוההדְּב םגְוז
 הֵׂשעֶמְּב וסיִעָכַהְל הוהְי יניִעְּב הָשָעְדִרֶשַאו הערה לָּכ "לעְו ּותיִּב
 ס ותא הָּכִה"רֶׁשַא לעֶו םַעְבְרִי תִיֵבָּכ תֹויָהְל ויָדְי

 -ןְב הָלֵא ְּךלַמ יהָדוהְ ףלמ אָסֲאְל הָנְׁש שָשו םיִרְשֲ תַנְׁשְּבי
 רש יִרָמַז ָּדְבַע וע רֶׁשְקיַפ םיִתְנָש הָצְרתְּב לֵאָרְׂשִ-לֲע אָׁשְעַּב

 תבל רֶׁשֲא אָצְרִא תיב רוכש הת הָצְרֶתְב אּוָהְו בָכָרָה תיֵצֲחְמ
 אָסֶאְל עַבָשְו םיִרָשָע תַנָשַּבי ּוהַָתיִמְיַו והְכִיַו יֵרָמְז אָבְיַני י :הָצְרְְּב

(et29 1 ? 'ַה || 30 **  | cf Gn 30,18; 6 BeAaav, Bedbdaua27 5 60 16 | ל  
add (= 16( | 33 * 8 hic incip ; (32 >6ל0%8 vs65 || ל 1 6 6? 1סָעַכְבּג | < sq) 

poraioig attdv 6)6ק 16 | 5 6116 | 5 1 לכ 669 | כ 16, 2 6 6צ ד0%  
  || 6 6 + anno 20 (OMS 28) regis 456 | 7 *>6°| * 5רעבמ ₪5 31 ||14,16 ;26

 . | 8 -* <6%, cf ad 6;1 4 | g 6° Raa, 6° A(p)oa | 10 ™ >6%, fit addלע
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 הָּכִה ּואְסִּכ"לַע ֹוּתְבְׁשִּכֹוכָלָמְב יהי: ותחת ְךֶלֶמו יהָדּוהְי למ
 יּוהעְרְו ויִלָאְנְו ריִקְּב ןיִּתְׁשִמ ול ריִאְׁשַהדאְלי אָׁשְעַּב תִיּב"לְּכיתֶא
 אָׁשְעַּב"ילֶא רֵּבד רֶׁשֲא הָזהְי רַבֶדּכ יָׁשְעּב תְִּב"לָּכ תֶא יִרָמְז דָמֶשִיַיי
 רֶׁשֲא וגב הָלֲא תואטַחְי אָׁשְעַּב תואָטַח"לָּכ לאי :איִבָּנַה אּוָהְי דְָּב
 לאָרׂשִי יִהלֶא הָוהְי-תֶא סיִעְכַהְל לֵאָרְׂשִיהתַא ּואיִטֶחַה רֶׁשֲאַו ּואטָח
 םיִבּותַּכ םהאולה הֵׂשְע שאלו הלא יָרְבְּד רָתַיַו ";םֶהיִלְבַהְּב
 ס :לֵאָרְׂשִי יבְלַמְל םיִמּיַה יִרָבִּד רַפֲס"לע

 יָרָמַז ְּךְלֶמ יהְדּוהְי ךְלַמ אָסֶאְל הָנָש עַבָשְו םיִרְׂשֲ תני
 עמו :םיִתְְׁלְפַל רַשַא ןותְבִ -לע םיִנֹח םֶעָהְו הָצְרִתַּב םיִמָי תעבש

 -לָכ ּוכָלִמיו ֵלָמַה-תֶא הָּבַה םְֶו ילמז רַשָק רמאל םיִנחַה םָעָ
 הלעיויז :הָנֲחַמּב אּוהַה םויּב לאָרְׂשִידלע אָבְצְדרַש יֹרְמֲעדתֶא לֵאָרְׂשִי
 רמז וֲאְרַּכ יהי :הצְרת"לע ורצינ ןותּבִּגִמ ֹומְע לֶאְרָשְלָכו יֵרְמֲע
 -תיֵּב-תֶא ויָלֲע ףרְשִי למדתי ןומְא"לֶא אבַיַו ריִעָה הרכיב
 יניִעְּב עַרָה תושעל אָטָח רֶׁשֲא ֹויָתאּטַח לע :תמיַו שָאְּב ףלמ
 -תֶא יאיִטַחַהְל הֶׂשָע רֶׁשֲאֹ ּותאָטַחְבּו םֶעְבְרִי ָךרדְּ תכלל הָוהי

 םיִבּותְכ פה"אלה רֶׁשְקרֶׁשֲא ורשקו רמז ירבד רֶתְַ:* = = :לֶארְׂש
 לֶאָרְׂשִי םַעָה קֶכְחַי זָא=י פ :לָאָרְׂשִי יכְלַמְל םיִמָיה ירָבַּד רֶפְסִלַע
 ירחא יִּעֲחַהְו וכיִלְמַהְל 'תַניִּנְב ינְבִת יֵוֲחֲא הָיָה םֶעָה יצח ייִצֲחַל
 יִנְבּת יֵרֲחַא רֶׁשֲא יםַעְהתֶא יִּרְמְע ירחא רֶׁשֲא םַעָה קחו :יִרָמַע
 פ ;יִרָמָע למי יב תַמָּיַנ תניִנ"וְב

 -לע יִרְמָע ְּךַלֶמ הָדּוהְי ְךָלֶמ אָסֶאָל הּנְׁש תַחַאְו םיִׁשלְׁש נשי
 -תֶא וקר :םיִנָש-שש למ הָצְרֶתְּב הגש הָרָשַע םיֵּתְׁש לֶאְרְשִי
 -תֶא ארו רֶהָהתֶא ןְביו ףָסָּכ םיִרּכְכְּ רמׁש-תֶאַמ ְמש רַהְה
 ירמע השי מש רָהָה יִנדַא רָמָשםֶש לע הָנְב רֶׁשֲא ריִעָה םש

reהָוהי"תֶ א סיכה לארשידתא איסה רֶׁשֲא ויתאָטַחְבּו  
 הֶׂשֲ רֶׁשֲא יִרְמָע יֵרְבַּד רָתיְוז :םֶהיִלְבַהְ לֵאָרְׂשִי יהלֶא

2% os» 

 יֵכְלַמְל םיִמָּיַה יֵרְבַּד רַפס -לע םיִבּותְּכ םהדאלה להַשע רֶׁשֲאי ֹותָרּובְנּו

cf 6. 8; 1 4 |לע | 16 ™° >6%,  rr/r2 °° >6P} (homoeotel) || 12 * VarS 

 rg ° Ke ותאטח | > 6913 איִטָחֶה רשא || 21 * 01 >668) | * /הז6 תֶניִג
 65* תנוג || 22 * 1 קזפ םָעָהַמ | * מפ 6 6 איִהַה תֶעָּב ויָחֶא םֶרֹויְו | מפ 6 6
 יִנָבְת יִרֲחַא | 24 60550 =וז M55 62 | 26 0 1תאָטחְבּו, א ויתאטַחְבו | 27 * 5

 6 43155 6 דלָכְו | ® 41 (>6%)
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 בָאְחֶא ְּךֶלֶמיו ןָֹרְמְשְּב רבו ויתבאדסע יֵרָמְע בּכׁשנ :לֶאְרְשי
 ס  יֶּתְחַּת ונְּב

 הָנָש הָנֹמְׁשּו םיִׁשלְׁשי תַנָשְּבִי לֵאָרְׂשִי-לַע ְּךלֶמ יִרָמעְִּב בָאְחַאְופ
 םיִרשע ןורָמָשַּב ילֵאָרְׂשִי-לֲע ירָמַעְְְּב בָאְחַא ךלֶמ הָדּוהְי :ּךלמ לאַסֶאְל =

 רש לָּכ ה יגיעְּב עֶר ִרְמעְְּב בָאְחַא שעיניי הגש ית
 -תֶא הָשא חקינ טָבְְּב ֶעְבְרִי תואָטְּב וכל לקה יהי ויל
 :ול ּוחַּתְׁשִו לעַּבַה-תֶא דבעיו ךֶליו םינדצ ךֶלַמ לעּבְתֲאתַּב לָבְזיִא
 בֵאְחַא שער: :ןוְרָמְשְּב הָנְּב רֶׁשֲא לַעַּבַה תיִּב לַעָבל ַחֵּבְזִמ םָקיו
 לֶאְרְשי יהא ₪ הָוהְי-תֶא םיִעָבַהְל תושעל בָאְחֶא ףסויו הרְשַאהתא

 תי ילָאיח הב ומי = = ונפל יָה רֶׁשֲא לֵאָרׂשִי יכְלַמ לכמ
 ָהיֶתָלְּד ביצה ֹוריִעַצ 'ביִנָשְבּו ּהָדָסִי ורכְּב םֶריִבַאַּב הֶחִיִרְידתֶא יִלָאָה
 ס וב עשוהי דָיְּב רֵבְּד רֶׁשֲא הָהְי רב

 הָוהְי-יִח בָאְחַא-לֶא רֶעֶלִג יבְׁשתַמ יָבְׁשִּתַה הלא רַמִאיִו 17
 רַמַמּו למ הָלֶאָה םיִנָשַה הָיהְידַא ונפל יִּתְדַמְע רשא לֵאָרְׂשִי יַהְלֶא
 ָתיִנָפּוי הֶּזִמ לג :רָמאל ויִלא הֹוהְי-רַבְדיִהיו> ם ::יִרָבָד יִפל"מַא יב
 לֵחגַהַמ הָיָהְוי :ןדְריה יֵנְּפ" לע רׁשֲא תיִרָּ לַחְּב ָתְרִּתְסְנְו הָמְדְק יל
 הָוהְי רַבְדְּכ שעיו הלל :םש לָּבְלַכְל יִתיֹוצ םיִבְרְעָהדתֶאְו הָּתְׁשִת

 םיִאיֵבָמ םיִּברָהו :ןְרַיה יגְפדלע רֶׁשֲא תיִרְ לח בשל ל
 יקְי הָּתְׁשִי לחָּנהְִֶמּו בֶרָעְּב רֶׂשָבּו םָתָלְו רֶקּבּב רָשְבּו םֶחָל ול
 -רַבְד יקי ם :ץֶרֲאְּב םֶשָג הָיָהְדאְל יִּכ לחנה שבי םיִמָי קמ
 הָּנַה יט ָתְבָשְיְ ןודיצל רֶׁשֲא יהתַפְרִצ ךל םּוקפ :רמאל ויָלֲא הָוהְי
 -לֶא אביו הָתַפְרֶצ ךְליִנו םקַיניי :ִּךְלַּכְלכְל הָנֲמְלַא הָשא םש יִתיִנְ

SKKה  

 ָהיֶלֵא אָרְקִיַו םיִצַע תָשָשקִמ הָנְמְלַא שא םשהַּגַהְ ריִעָה חַתַּפ
 6 תַחְקְל לוי :הָּתְשֶאְו לב םִיִמדטַעְמ יל נייק רַמאיו

 - דד יִנְנָהְו תב ןמשדטעמג ד רַב ב המקיףכ אלמא כ גולמ :יל-שודמעא

 :ּונְתָמְו ּוהָנְלַכַאְו יֵנְּבַלְו יֵל ּוהיִּתישַעַנ יִתאָנּו םיִצַע םִיָנַׁש תָשָשקִמ

 ם/6 ילרשע דא בד יעע יאָ יאָ" והלא הא רמאיניי
  nonn (= 22,41--51( || 29 ** <6% (homoeot) | > 5%--טפ 6%7 28/29

anno 2 Josaphat | 30 6°. +p | 31 1 6 6 לֶקָּנַה | 33 5 6 6 םיִסֲעַּכ | 
34 * 6 Axanh | * Q בוגשבו cf 10 2,21 || Cp 17, 1 16 6 יִּבְשְּתִמ | 3°°>6] 
5 <6% | 6 dlc GPF, cf gh (trsp <) || 9 3 ro sic 8; al --הָתַפ vel -הָּתַּפ | 
 . || 12 6 plur (# sing)ָהיִרָחַא  1 ft 6 6זז | 65> 5-5 :
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 פ :הָנַחְאְּב יִשַעִת כלו ילו יל תאַצֹוהְו הָנשאְרְב הגט הָנְע

 לוי :הָמְאָ גיל םֶשָג היה םוו דע רֶפָחֶת אל ןמשה
 חמקה ךָּכי5 :יםיִמְי 'הָתיִבּו יאיָהְד"אוָה' לֵכאָתַוּוהָילֲא רבדּכ הָשְעִתו
 :ּוהְילֲא יב רָבִּד רֶׁשֲא הוהְי רֶבְַּכ רֶסַח אל משה תַחפצְו הָתָלָכ אָל

 יהיו תִיְּבַה תלעב השאה הָלֲח הָלֶאָה םיִרָבְּדַה רַחַא יהוה ס
 והילֲא-לָא רמתו :הָמְׁשנ ְּב"הָרְתּונקאל י רֶׁשֲא דע דֹאְמ קֶזַח ּוילָח
 -תֶא .תיִמָהְלּו יִנֹועתֶא ריכְזַהְל לא ָתאָּב םיִהְלֶאְה שיא ְּךֶלו יל-המ
 -לֶא והלעיו ּהָקיַחַמ ּוהֲחָּקִַו ְךנְּב"תַא יל"יִנ היֵלֲא רָמֲאוופ :יִנְּב
 הָוהְילֶא ארי למל ּוהָבָּכְׁשִיו םָׁש בֶׁשי אּוה"רַשַא הלה
 ְתועְרה ּהָמע רֵרֹוּנְתִמ יֹנֲא-רְׁשַא הְמלַאָה-לע םַנֲה יִּהלֲא הָוהְי רמאיו
 הָוהְי-לֲא ו אָרְקיַו םימָעְּפ ׁשֶלָׁש דְליה-לע דָרֹמְתיו=ז :ּהָנְּבתֶא .תיִמָהְל
 עמי :וברק-לע הָּנַה רֶליַה-שֶפנ אָנ"בְׁשִת יהְלֶא הֹוהְי רמאינ
 ּוהיְלֲא חקינ :יַחְיו וברק רֶלָיַה- שפנ בֶשָּתַו והלא לוָקְּב הָוהְ
 והלא רָמאיִו מאל ּוהָנִּתִיַו הָתִיַּבַה הילַעַהְמ והדר ידליה"תֶא
 שיא יִכ יִּתְעַדָי הָז הָּתַע והְלֲא-לָא ּהָשאָה רָמאַתוצ נב יח יִאְר
 ס  :תָמָא ְּךיִפְּב הָנהְי-רְבְדּו הָּתִא םיָהלֶא

 הנָשַב' ּוהיִלֶאְדִלֶא הָיָה הָוהְידרַבְדּו םיִּבַב 'םיִמָי יִהְוי 8
 :הָמְדֲאָה ינָּפ"לַע רַטָמ הָנִּתֶאְ בֵאָחַא-לָא הֶאְרַה ל, רמאל תישיִלשה
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 בָאְחַאאָרְקיו :ןורמְְׁב קח עֶרָהְו בָאָחא"לֶא תֹואְרהְל והלא ליי
 יָהְיְצ :דֶאְמ הָוהְי-תֶא אֵרי הָיָה ּוהיְדַבְעְו תִיָּבַה"לע רֶׁשֲא ּוהָיְדְבְעְלֶא
 םָאיִּבְחִיַו םיִאיִּבְנ הָאַמ ּוהידבע חקיו הוהְי יִאיִבְנ תֶא לבוא תיִרְכַהְּב

Ed 

 -לֶא בָאָחַא רַמאיפ :םִיָמָ 0 םלָכְלְכְו הָרֲעַמַּב שיא * םיִׁשָמֲח
 וילּוא םיִלֲחְַה-לְּ לֶאְו םִיַּמַה ינועמיהלּכ-לָא ץֶרָאְּ דל והְיִרְבְ
 ּקְלַחְיופ : :הָמַהְּבְןִמ תיִרְכ אולו דֶרָפְו סּוְס הָּיַחְנּו ריִצָח אָצְמִנ

 והיו ל תא רַב לה באְחא הבר ץֶרָאְקתֶא סה
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 ּוהיְלֶא הֵּנַהְו ךרֶרּב והידע יִהְיַול :ובְל דָחֶאיְְּרַרַּב לה
 לד 7-ו :ּוהְילֲא ינֹרֲא הז הָּתַאֲה רָמֲאיו וינְפהלע לפיו ג הרבו ֹוִתאָרְקִל

 יִתאָמָח הָמ רמי ּוהָיְלֲא הֵּנִה יגאל רַמָא דל יִנָא ל רֶמאי

 וי מאו שב בָש יגדא חַלָשְאְל רש .ּהָכָלְממ ונישוזסא
 הָּתַא הָּתַעְויי :הָּכָאָצְמִי אֶל יֶּכ יוגַהְתֶאְו הָכָלְמַּמַה-תֶא עיִּבָשַהְ
 תּורָוְךֶתַאַמ ְךְלַא יִנֲא הָיָהְויי :ּוהָילֲא הגה ךינדאל רֶמֲא ְּךָכ רמא
 יִדֵאָצְמִי אֶל בָאָחַאְל דיִּגַהְל יִתאָבּו עֶרַאדאָל רֶׁשֲא לע ְּךַאְׂשִיו הֹוהְי
 -רֶׁשֲא תֶא נדאל רגָה"אלֲה :יֶרְעָנִמ הָוהְיִתֶא ארי ָךְּדְבַעְו יִנְגְרַהְו
 הֶאַמ הֶוהְי יִאיִבְּנִמ אֵּבְחַאָו הָוהְי יִאיִבְנ תֶא לבא גְרַהּב יִתיִשָע
 הָתַעָוי+ :םיִמָו םֶחל םַלָּכלַכַאְו הָרֲעַּמַּב שיא םיִשָמַח םיִשָמַח שיא

 הילֲא מאני :יִנְָרַהְג והיא הגה ףינראל רֶמֲא ךל רמא הָתַ
 :ויִלַא הָאָרֲא םּיַה יִּכ ויֵנָפִל יִּתְדמְע רֶׁשֲא תֹואָבְצ הָוהְי יח
 :ּוהָיַלא תארְקל בָאָחַא לִי ודני בָאחא תארקל ּוהָיִרְבְע ליפ
 הֶז הָּתִאַה ויָלֵא בָאָחַא רָמִאיַו ּוהּיִלֲאדתֶא בֵאְהַא תֹוִאְרַּכ יִהְיַיז
 תיֵבּו הָּתַא-םִא יִּ לֶאְרָשְיתֶא וָּתְרַכָע אָל רָמֲאיוופ :לֵאָרְׁשִי רבע
 חלש הָּתַעְופ :םיִלָעְּבַה יֵרֲחֶא ךְלַּתַו הוהְי תֹוֵצִמ"תֶא םֶכְבְזִעַּב ל ףיִבֶ
 עָבְרִא לעפה יֵאיבְנ-תֶאְו למרּכה רֶהְלֶא לָאָרׂשִלְכתֶא ילֵא ץֶבְק
 :לָבְזיִא ןֵתְלְׁש יֵלְכֲא יתֹואַמ עֶּבְרַא הָרְׁשֲאָה יִאיִבְנּ םיִשָמַחַו תואִמ

 -לֶא םיִאיִבְנַה-תא ץְבַקי לֵאָרְׂשִי ינְּבלֶבַּב בֵאְחַא חלָׁשִ>ס ס
 םיִחְסַפ םָּתַא יִּתְמְדַע מאיו םעָהלָּבלֶא והלא Wer ּ:לָמְרְּכַה רה
 וְכָל לעֶּבַהיַאְ ויִרֶחא ּוכְל םיִהלֲאָה הָוהְי-םִא םיִּפְעְּסַה יִתְש-לע
 יִנַא םעָהילֶא הלא רַמאיַו< :רָבָּד ותא םעֶה ונעְדאלו ויָרֲחַא
 םיִׁשִמֲחַו תֹוָאַמ-עַּבְרַא לעפה יִאיָבְנּו יִדְבל הָוהיל איבנ יִּתְרִתּונ
 ּוהָחְּתְניִו דָחֶאָה רֶּפַה םֶהָל ּורָחְבִיְו םיִרָּפ םִיָנְׁש ונל-ונת> :שיא
 דָחֶאָה רַּפַה-תֶא ו הָשַעֶא יֹנַאַו ּומיִשָי אל שָאְו םיִצַעַהְלע ּומיִלְי
 יִנַאַו םֶכיֵהְלֲא םֵׁשּב םֶתאְרְקּוי :םיִשֶא אל שָאְו :םיצעה-לע + יִּתַתְנְו
 םיִהֹלֲאָה אּוְה שאב הָנעיירְׁשֲַא םיִהֹלֲאָ הָיָהְו הוהָי-םַׁשְב אָרְקָא
 לַעַּבַה יאיִבְבל והלא רמו :רָבְּרַה בוט ּורָמאיו םעָה"לּ ןעיו
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 496 א םיכלמ 1 8,26--1

 םֶשָּב ואְרְקו םִיִּבַרָה םָּתַא יִּכ הָנשאְר ּושעו דָחֶאָה רַּפַה םֶכָל ורחב
 ּושעיו "םֶהְל ֶתְנרֶשַא רָפַהדתֶא והקו < :ּומיִשְת אל שָאְו םכיֵהְלֲא
 ןיאו ּונָנע לעֶּבַה מאל 'םיָרֲהַצַה-דעְו רקבַהְמ' לַעָּבַהְםֶשְב ּוארקיו

 םִיָֹהָצְב יהיו :יהָשָע רשא ָבזִּמַה-לַע ּוָּסִפיַו הָנֹע ןיִאְו לוק
 -יִּכ אוה םיֶהְלָאהיִּכ לּודָג-לּוקְב ּואְרִק רָמאינ ּוהיְלֲא םֶהָּב לֵּתַהי
 לוק ארק :ץקיו אּוה ןשי ילּוא יל ְּךֶרָד"יִכְו ול גיִׂש-יִבְי חיש
 :םֶהיִלַע םֶּדיְּדִפְׁש-דע םיִחָמְרָבּו תובְרְחַּב םֶטָּפָשַמְּכ ּודְדְנְתִיַ לוד
 -ןיאו לוקְיִאְו הָחְנַמַה תולעל דע ּואְּבַנְתִיַנ םירָהְצַה רָבעּכ יהיו
 ּושָנִיַו יֵלֲא ּושָג םַעָהְ"לָכל והלא רמוס :בֵׁשְק ןיִאְו הנע
 םיֵּתְׁש ּוהיִלֶא חיי :סּוְרֶהֶה הָוהְי חַּבְזִמ-תֶא אפרוו וילא םַעָהלְכ

 ולא הָוהְזרְבְד הָיָה רש בקפידינב יבש רּפְסַמּכ םיִנָבֲא הָרָׂשֲע
 יהָנהְי םַשְּבי חָּבְזִמ םיִנָבאָהדתֶא הָנְבִיִי* ְּדָמַׁש הָיָה לֵאָרְׂשִי רמאל
 םיִצַעָהתֶא רעו :ַחָּבְזַמ ביִבָס עַרז םִיַתאָס תיִבָּ הָלָעת שעיו
 םידכ הָעְבְרִא ּואָלִמ רָמאיַו+ :םִיִצֲעָה" לע םֶשיַו רַפַה-תֶא חַּתַניִנ
 ושלש רמי ונָשּיַו ונָש רֶמאי ייִצְעַהלַעְ הָלֹעֶה"לע ּוקַצִיו םימ
 :םימיאלמ הלְעְתַיתֶ םֶגְו ַתֵּבְזמל ביָבָס םומה וכליו35 ּוׁשָלְׁשִיו

 יא -לֶאְרשיִ יהל התא עו סויה לארי קת טָהְרְב
 יג הָוהְי יִנגעז :הָלֶאָה םיִרָבְּדַה"לְּכ תֶא יִתיִשָע דיִרבְדבּוְךָבִבַע
 םָּבל"תֶא תְכַסַה הָּתַאְו םיִהלֶאָה הָוהְי הָּתַאיִּכ הָּזַה םַעָה ועְדיְו
 דתֶאְו םִיִצֲעָה-תֶאְו הָלֹעֲה-תֶא לַכאָּתַו הוהיייִשֲא לּפתו* :תינרְחַא
 יאריופ ם הכח הָלַעְּתַּברָשַא םִיַּמַה-תֶאְו ורָפָעַהתֶאְ םיִנָבֲאָה
 אּוה "הָוהְי םיִהלֲאָה יאּוה הָוהְי מאיו םֶהיֵנפ- לע ולפיו םעָה"לְכ
 -לֶא שיא לעב יאיִבְנתֶאּושְּפִּת םָהְל והלא למאי :םיִהלֲאָה
 :םֵׁש םַמֲחְׁשִַו ןושיק לַחְנלֶא הול םָדְריַ םוׂשפְתי םֵהֵמ למ

 :םָׁשְגַה מָה לֹוקיִּב הָתְׁשּו לָכָא הלע בָאַחֶאְל והלא רָמאיַוּז
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 - טה אנ הלע ולענה לא רָמאוג כרב ןיּב ויִגָּפ םשיו הָצְרַא
 יהיו :יםיִמָעּפ עבש בש רָמאו הָמּוֲאְמ ןיא רמי טפו לע םי
 הלע רֶמאינ םִיַמ הלע ׁשיִאהכּכ הֵּנַמְק בעהַּגַה רֶמאֹיַ תיִעְבְׁשַּב

 -דַעְו הָּכ"דעיִהינפ :םָשַָה הָבְרְצֲעַי אָלְו דו רֶסַא חאל רֶמֲא
 בָאְחַא בּכְרִיַנ לֹוָדָנ םֶשָּג יִהְיַנ חּורְו םיִבָע ּורְּקְתַה םיִמָשַהְו הפ
 קֶרו וויִנְתִמ סנש והיִלֶא"לֶא ּהָתְיָה הוהְי-דִיְופ :הֶלאָערַוי לה
 :הלאעְרֶז הָכֲאְּירַ בֵאָחַא ינפל

 -לָּכ תֶאְו" והילא הָשָע רֶׁשֲאלְּכ תֶא לבֹויִאל בֲאָחַא דגי 9
 -לֶא דאל לבא חַלָשַתוי :בֶרְחְּב םיִאיִבְַהי-לָכיתֶא גֶרֶה ירְׁשֲא
 םיִשָא רֵחַמ תעֶכיִּכ 'ןופסוו הָכְו םיִתְלֲא וׂשעי-הּכ רמאל והָילֲא

 אביו ּושְפני-לֲא ל קו יאָר :םֶהַמ דחא ׁשַנכ ְׁשְפנ"תא
 לָּבְדַמּב ְךֵלָה"אּוְהְו+ :םָׁש ֹורענ-תֶא חנו הָדּוהיִל רֶׁשֲא עַבׁש רֵאְּב
 ורָמאּ תּומָל ֹוׁשְפנ"תֶא לֵאָׁשי תַחֶא םֶתְר תַחַּת בֵׁשיו אבּיַו םול רד

 ןשיינ בּכָשיַנ5 :יתבאמ יָכנֲא בוטל יק יש חק הָוהְי הָּתַע ב3
 :לּוכֲא םּוָק ול רָמאָינ וב עגנ 'ךֶאְלמ הֶזהַּגַהְו ידָחֶא םֶתְר תַחָּתי |

 בָשָיַו תׁשַו לכאיו םִיָמ תחפצו םיִפָצְר תגע ויָתְׂשַארִמ הָגַהְו טי
 בר יִּכ לַכֲא םּוק רָמאַיַו ובדעניו תיִנָשו הָנהְי ךַאְלמ בשל :בָּכְׁשַו
 איִהַה הָליִכֲאָה ו חָכְּב ּךְליַו הָּתְׁשִי לכאיו יםקיו* זָךְרָּרַה ּךִּמִמ
 -לֶא םש-אבינ9 :בָרח יםיִהלֲאָה רה דע הָלל םיִעְּבְרַאְו םוי םיִעָּבְרַא
 והיא הפ ל"ה ול רמי ויָלֶא vad הָגַהְו םָׁש למ הרעה

17 \T7T 

 x רֵתּוְֲו ברחב גרה Spy סרה shar רשי
 ינָפְל ּרָהְב ָּתְדַמַעְו אצ רַמאיוִיי :הָּתְחְַל יִׁשְפנ"תֶא ּושקביו יובל
 םיִעָלְס רֵּבְׁשַמּו םיִרָה קרָפְמ קח הָלֹודְג ַחּורְו רבע הָוהְי הָּגַהְו הָוהְ
 רַחַאְוי :הָוהְיׁשעַרְב אל שער חורה רַחַאְו הָוהְי חורב אל הוהְ ינָפל
 A ויִהיַווג :הקד הָמַמּד לוק שָאָה רֶחֶאְו הָוהְ שָאְב אל שא שערה

 | זס, 1 == 1 6 63% רֶׁשֲאַו  | Cpות 6 691% םיִמעּפ עַבָׁש רענה בֵׁשיו 43
 | ל 60% 4-לָבְויִא יִנָאְו ּוהיְלֲא הָּתַא םִא | * c 455 6% | 2 * <6ל 41 דלָּב

5 ins 6 24MSS Vrs יִל | 11 ft 6 65 ףסוי . . הָשעָי | 3 alc 0 MSS 68 al 
 |  cf6| 5 63% rcםש  | 5 **1 pro his vbא |? 06 דלע | 4 16 0 דָחֶא

8 5 <6% cf Sh | ל <6995 | g <6 || ro ** 64 ravrokpdropi (6 in 14+. 
Beg) || 5-5 1 6 602199995 ףובזע || rr = ? add (cf masc). 
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 הַּגַהְו הָרֲעַּמַה חַתָּפ דֹמֲעַיַ אַצַו וּתְרַּדאַּב ּויִנָּפ טְליו ּוהיְלֲא ַעָמָשָּכ
 ו הָוהיִל יִתאּבְק אֹנק ףמאינ+ :והָילֶא הָּפ ףלהמ רמו לוק ללא
 סרה ְּיִתֹחְּבְזִמ-תֶא לֵאָרׂשִי יֵנְּב יָּדְתיִרְב ּוָבְזָע'יִּכ 'תֹואָבצ יהְלֶא

 יִשְפנ-תֶא ּושְקַבְיו יב יִנֲא רֶתָּואָו בָרָחְב ּונְרֲה ךיִאיִבְנְתֶאְו
 יקׂשַמד הָרְּבִדמ' ָךְּכְרִדְל בוש ל ויָלֲא הָוהְי רָמאויפ ם הָּתְחְקְל
 יֵׁשְמנְוב אּוָהְי תֵאְויֿפ :םָרַא-לע ּךֶלַמְל לֵאְזֲחיתֶא ּתְחַשָמּו תאָבּ
 חַשְמִּת הָלֹוחְמ לָבָאַמ טְפְׁשְּב עָשיִלֶאתֶאְו לֵאָרְׂשִי-לע ְּךֶלָמְל שמת
 טְלמּנַהו אּוהְי תיִמָי לֶאְזָח בֶרְחַמ טָלָמְּגַה הָיָקְויז :ּיִּתְחִּ איִבְנ
 -לָּ םיִּפְלַא תב לֵאָרְׂשִיְב יִתְרַאָשַהְוי :עֶׁשילֲא תיִמָי אּוהָי בֶרָחַמ
 :ול קניאל רֶׁשֲא הָּפַהְדִלַכְו לַעַבִל ועְרְבְאל רשַא םיכְרִּבַה
 רֶׂשְע-םיִנְׁש שרח אֹוֲהְו סָפָשְרְ .עָשילֶאתֶא אָצִמִיו םָׁשַמ לי
 ֹוּתְרַּרַא לש ויִלֶא והלא רָבַעְיִו רָשַעַה םיִנָשַּב אֹּוְהְו ויָנַפְל םיִדָמְצ
 יִבָאל ה אָּנ-הָקׁשֲא רָמאיִו והלא יֵרֲחֲא ץריו רָקְּבַה-תֶא בעי :וילַא
 בֶׁשוצ: :ךל יִתיִשעְהַמ יכ בוש ךל ול רָמאיו ְךיָרֲחַא הָכְלֶאְ יגאל
 רֶׂשַבַה םֶלָשַּב רֶקֵּבַה יֵלכְבו ּוהָחְּבְזַיַנ רֶקְּבַה דמַצ-תֶא חקינ ויָרֲחַאַמ
 ס :והתרשינ ּוהילֲא יִרָחֶא ךלינ םקיו ולכאיו םעֶל ןתיו

 םִינָשּו םיִשְלֶשּ ויחד לָּכדתֶא ץבָק טראל ירדה" ןֶבּוי 20:
 תלׁשו :ּהָּב םֶחָליַו ןורמׂש-לע רציו לַעַו בֶכָרְו סּוסְו ותא ךֶלַמ

 ב רָמָא הָּכ ול רֶמאּוּ :הָריעָה לֵאְרְׂשִידִלִמ בָאָחַא"לֶא םיִכְָלמ
 ןעו< :םה"ייל יםיבוטה ינו ףיִשְְו אוהדי ָךְבָהְו ֶּפְסּכ דַדַה
 :יִלדרָשַאְדלַכְו יִנֲא ךל ךלמה ינדא ָּךרָבְדּכ רָמאיַנ לאְרְשי-ּךְלִמ

 יִּתְחַלְׁש-יֿפ רמאל דַדַהְְִּב רמָא ה ורמאיו םיֿכֲאְלַמַה ובשופ ס
 רָּחַמ תַעָּכְיָא וי :ןִּתִת יל ל גבו ףישנו בה הפס רמאל ךיֶלֵא

 היה יע יב תאו ְתיֵביתֶא ּושְּפַחְוּךילֲא יְְִֵתֶא חלשא
 לֵאָרְׂשִיְּרַלַמ אָרְקיִו :ּוחְקְלְו םֶדָיְב ּומיִׂשָי ףיניע דָמְחמ"לְּ
 תַלָשיִּכ שָקַבְמ הָז הָעְר כ ּואְרּו אָנּועְ למאי יץֶרֲאָה ינקזי-לָכל
 ולא רמו :ּונָמִמ יִּתְעַנִמ "אלו יִבָהְזלְ יִפְסַכְלּו' יִנָבְּו יִשְנְל יא
 יִכָאְלמְל רָמאנפ :הָבאת אֹולְו עַמְׁשּת-לַא םעָה" לָכְו םיִנָקְַה"לְּכ
 14 cf זס | 15 = frt >6® (cf 6 [k. 66 bis] et 3% [> prox) || 19 1 fit וילע |

dl; <6 || GPF legit cp 20 post cp 21 | Cp2o,1° 420 >65%41968) | 21  
item in vs seqq | °° <65 | 2 >6% | 3 * 61; <6%( |17 | 115,18°;  

 יִכְנָא (6 6ץש) | 6 1 6 680 םֶהיֵניֵע | 7 ** 16 6 םיִנְקְּנַה 6 5% 6 פ 8 | 1
 6 691 אל יִבָהְּו יִּפְסַכְו .
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 הָנשאְרְב ָּךְּרְבעְדלֶא ּתְתַלָׁשרֶׁשֲא לכ ָלָמַה ינדאל ּורְמֲא דדֲחוב
 :רָבָּד ּוהָבְׁשִי םיֲִאְלַמַה כליו תושעל לַכּוא אל הזה רָבָּרַהְו הָשַעֶא
 -םִא ּופַסֹוי הָלְו םיִהְלֶא יל ןוׂשעי-הכ רָמאיַו דַדַהְְּב ויָלֵא חלש
 ְֶלַמ ןעויי לגב רׁשֲא םֵעָה"לְבְל םיִלֲעְׁשְל ןחְמְש רפע קפָשי
 -תֶא ַעַמְשַּכ יהיו > ּחְּתַפְמּכ רנה ללַהְתולא ּורֿבּד רָמאיו לֵאָרְׂשִי
 ןידבעדלֶא רָמִאּיַו תֹוַָסַּב םיִכְלְמַהְו אּוה הֶתש אּוָהְו הָּזַה רֶבְּדַה
 בֵאָחַא-לֶא ַשָּנָנ דָחֶא איִבְנו הּגַהְו :ריִעָה-לע ומיִׂשו ומיש

 לרבה ןומְהֲה-לְּכ תא ָתיִאָרַה הָוהְי רֶמֶא הָּכ רמו לַאְרָשוִּדלְ
 בָאְחַא רָמאַיַנ+ :הָוהְי ינאי ָתְעְַנְו םויה ּףדָיְב וָבְְ יֵנְנַה הזה
 רסאָידימ רַמאָּיַנ תווָניִרְמַה יִרָש יִרעְנַּב הָוהְי רָמָּמדהְּכ רָמאיַו יִמּב
 יהיו תוניִדְמַה יִרָש ירענדתָא ית 5 :הָּתִא רמאינ הָמְחְלִּמַה
 לֶאְרְשְ יִגּבדלְּכ םַעָהילּכתֶא דקפ םֵהיֵרֲחֲאְו םישלשו םִיִנָש םִיַתאָמ

 אּוָה תֹוָפַּב רוש הת ּדַהְְכּו םִָרָהְָּב ואיי :םיִפלַ יתַעְבְ
 תֹוניִדִּמַה יִרָש ירענ ּואָצִיַניז :ֹותֹא רזע ְּךֶלַמ םינֶשּודםיִשלָש םיִכְלְמַהְו
 :ןורמשמ ּואצי םיִשָנַא רֹמאָל ול דיג דַדֲה"ְּב חלש הָנׂשארְּ
 םייח ּואֵצְי הָמֲחְלמַל םַאְו םייח םּושָפת ּואַצְי םולָשְלדא רַמאִיַו8
 רׁשֲא ליִחַהְו תֹוָניִדַּמַה יִרָש ירענ ריֵעָהְְןִמ ּוֵָצָ הָלָאוופ :םֹוׂשְפת
 טלי לֶאְרְשי םפּדְריו םֶרֶא 'ּוסְניו ושיא שיא וכיו=פ :םֶהיֵרֲחֲא
 ידיו לארְִׂ ףלמ { אָצו>י :לםיִׁשְרפו סוס לע םֶרַא ְּךְלַמ דדָהְּב
 ׁשֵנְו>> :הָלֹּודְג הָּכַמ םָראב "הָּבַהְו בֶכָרָה-תֶאְו םִּסַה-תֶא
 -רֶׁשֲא תֶא הָאְרּו עַדְו קֹּוַחְתַה ל ל רמי לֶאְרְשי ְךֶלֵמ"לֲא איֵבְנַה
 ס יל הל םרא למ הָנָּׁשַה תָבּוׁשְתל יִּב הָׂשעַת

 רֵבְּרַה-תֶאְו :םהמ קזחג אָלמֲא רֹוׁשימַּ םָּתָא םחלנ םלּואְו ונממ
 :םֶהיִּתְחַּת תֹוחּפ םיִשָו ֹומְקִמִמ ׁשיִא םיִכְלְמַה רַפָה הָשע הנ
 בֶכָרְוו סּוסַּכְדסּוְסְו יִּדתֹואַמ לפנַה לח לוף הָנְמִת הָּתַאְו5

 םָלְְל עַמְׁשיו םָהמ קָזַחְג אליס רושיִמַּב 'םֶתוא הָמֲחלנו םֶככ
 םֶרֲא-תֶא דָדֲהְִּב דָקְפינ הָנְׁשַה תֶבּושְתל לַהְיִי* ₪ כ שעיו
 יּולָכְלַכְו ּודקַּפְתָה לֵאָרְׂשִי יִנְבּוד :לֵאָרְׂשִי-מע הָמָחְלַמַל הקפַא לעיו

ins 6 657 ON || * 6° éz-בר || 15 *  = ro cf 192% | rr 6 ixavovcew 
 xovra (אוגופסס6) || 17 1 דלֶא NW) cf 6 || 20 * 6A tpuyev | ל ins ft ומע
 cf 6%6 || 21 *1 6 6 חקיו | 1 הָּכַהְו | 25 *1 6 21155 ףךֶּתָאַמ; 6° om | ל :

 םֶּרֲא | 26 85S "לע || 27 * >6?
*32 
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 םָרֲאו םיזע יִפָשַח יִנָשַּכ םּדְנֶנ לֵאָרְׂשִי-יִנְב ּונֲחַיַו םָתאָרְקל ּוכְלַיַ
 לארי ₪ לֶא 6 םיִהלֲאָה שיא שי יראה 'זאלמ

Aיתרו 5 יב וה לּודְנַה ןוגהה" לָּכתֶא ית אּוה םיִקָמַ  

 םוּב יהיו םיִמָי תַעְבַש הָלַא חכנ הָלֲא ונח :הָוהְי ינֲאיָּכ
 ףְלַא-הָאמ םֶראתֶא לֵאָרְׂשִייִנְּב וכו הָמְתְלַמַה בֵרָקִּתַו יֵעיֵבְׁשַה
 הָמֹוחַה פתר ריִעָהלֶא יּהָקּפַאוםיִרְתֹוְּגַה סנו :דָחֶא םְִַּב יִלְגַר
 יריִעָהלֶא" א אביו סָכ דֶדָהְְבּו םיִרְתּוִנַה שיֶא ףלא הָעְבָשְו םיִרָשָעְלע
 לכלמ יִּ נעַמְׁש אָנ"הַּנִה ֹויָדָבע לא ומאיר :רֶדָחְּב רַדָח
 םיִלָבֲחַו ּוניִנְתְמְּב םילש אנ הָמיִשנ םה דָסַח יִבְלַמִדיִּ לֶאְרְשִי יתיּב
 ּורְנֶחיִו> ְַּׁשִפנ-תֶא הּיַחִ ילוא לֶאְרֶשִי ְּךלַמלָא אָצְנו נשאר
 ּורָמאיו לֵאָרְׂשִי למלא ואביו םֵהיׁשאָרְּב םיִלָבַחַו םָהיִנְתְמְּב םיִקש
 :אּוה יָחָא יַח ּונְועַה רֶמאָיַו יִשְפַנ אָנְיִחְּת רַמָא דֶדָהְְב בע
 דדֲהְןְב ְּךיִחֶא ּורָמִאיו ּנַמִמַה לחי ּורהמיו שחנו םיִׁשְנֲאָהו
 רַמאיו :הָבכְרמַ-לע יוהלעיו דִדָהְְּב לא אָצִיַו ּוהָחְק ּואָּב רָמִאַיו
 ל םיִשָּת תוצחְו ביִשֶא ְךיבֲא תֶאַמ יבָא"חקֶלירשַא םיִרָעַה .וילא

 ולידתרכיו ךְתֶלַשא תיִרּבַּב ינאָו ןורמָשּב יִבָא םָשרָשַאַכ קשב
 והעְרְדלֶא רַמָא םיִאיִבָּנַה יִנָּבִמ דָחֶא שיאו ס  ּוהַחְלשיַו תיִרְב
 רֶשַא ןעי ל רמי ותפהל שיִאָה ןַאמנ אנ יֵניְּכַה הָוהְי רַבְדִב
 ולצָאַמ ךלינ הָיְרֲאָה ָּךְּכַהְו יִּתֲאַמ ףלוה ךַנַה הָוהְי לוקְּב ת ָתְעִמַשדאל
 ּוהָּכיו אנ יִנּכַה רַמאּיו רַמַא ׁשיִא אָצַמיַוז :ּוהּכיַו הָיְראָה ּוהֶאָצִמִיַו
 שחיו רָדַהלא למל דמעיו איִבָּנַה Ss :ַעְצָפּו הָּבַה ׁשיִאָה
 רמו ּךֶלַמַהלֶא קעצ אּוָהְו רבע מַה יָהְיְופ :ויניִ-לע רַפַאְּב
 מאלו שיא יִלֶא אביו רס ׁשיִא-הַנַהְו המְֲִמַהבָרָקְ אְָי דע
 ושְפַנ תחת ןשפנ הָתְיָהְו דְקֶפִי דקְּפַהְִא הָּזַה שיִאָהתֶא רמָש
 ונְניִא אּוָהְו הָנֲהְו הנה השע ףדבע יהְיִנ< :לּוקְשִּת ףָסְּברַּכַכ וא
 רו רַהְמְיַויי :תְצָרְח הָתַא ךַטְּפְשִמ ןכ לֶאְרשְיְּדְלִמ ויָלֲא רָמאיַו
 :אּוה םיִאיִבָּנַהַמ יִּכ לֵאָרְׂשִ למ ותא רָכִיַו יָניֵע לעַמ רֿפַאָה"תֶא
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20,42—21,15 REGUM I 1 

 הָתִיַהְו דימ יִמְרָח-שיִאתֶא ּתְחַלַש ןעי הָנהְי רֶמָא הָּכ ויֵלֲא רָמאוצ
 -לעי לאָרְשִיידְלַמ ףלינפ :ומע תחת ָךְּמִעְו ֹוׁשְפַנ תַחּת ךׁשְַ
 : :הָנוְמְש אָבְיַו ףָעֶדְו רק וִתיֵּב

 יִלאעְְזיַה תובָנְל הָיָה םרָּכ יהֲאָה םיִכָבַָּה רח יהיו 1
 -לֶא בָאָהַא רדיו :ןורָמׂש ְּךָלַמ בֶאָחַא לכיה לצא "לארי רשא'
 לָצֶא בורק אּוָה יִּכ קְרְיְִנְל יֶליהִיְו ףֶמְרַּכתֶ יִלדהְנֶּתורמאָלו תֹוָבָ
 דהֶנְּתֶא ְּךיֵניֵעְּב בוט םָאי ונָמִמ בוט םֶרָּב ויָּתָחַּת ל הָנִּתֶאְו יִתיִּב
 הָוהְיִמ יל הָליֵלָח .בֵאָחַא-לָא תוָבָנ רמאיַנג :הֶז ריִחְמ ףַסַכ דל

 -לע הז רֶמ ותיִבְדלֶא בָאָחַא אביו ל יֵתבֲא תלחגתֶא ית
 תַלֲחנ"תֶא דל ןְּתֶא-אָל רמאינ יִלאֲעְרְזִיַה תובָנ ויָלֲא רָּבִּדדרֶשֶא רבה
 :םֶחָל לָכָאדאַלְו ויִנָּפִתֶא בפיו ותמִמ"לע בש *יַתְובַא
 ךְניִאְו הָרְס ְּךַחּוְר הָנזהַמ לא רָּבדִתַו תשא לָבָזיִא ויָלֲא אָבָּת
 ול רַמָאְו ילאערזיה תֹובָנ"לֲא רֵּבַרַאיִּכ היא רבי :םחל לכא
 ויָתְחַּת םֶרָכ ְּךְל"הְנְּתֶא הָּתַא ץַפֲח"םִא א ףְּב ְךְמְרַכ"תֶא יִלדהְנִת
 הָתַא ֹוּתְׁשֲא לביא ויִלָא רֶמאָּתַוז :יִמָרַכדתֶא ל ןֵּתֶא-אָל רמאיו

 ֶתַא יא כל בִָיְו טָחְלילְכָא םּוק לאְרשוילע הָכּולְמ הָשַעַת הָתַ
 םָּתְחַּתַו בָאְחַא םֶשְּב םיִרפְס בָּתְכִּתַוי :יִלאַעְרזִַה תֹוָבָנ םֶרְּכתֶא ל
 יוריִעְּב רֶׁשֲאֹי םירחהדלָאְו םיִנָקְדַה"לֶא יםיִרְּפְסה חַלֶשִּפַו מָתְחְּב
 ּוביִׁשהְו םוצרוארק רמאל םיִרָפְסַּב בּתְכִּתַוִפ :תוָבָנתֶא םיִבְׁשיַה
 ודְגָנ לעיִלְבִדיִנְּב םיִשָנַא םִיֵנָׁש ּוביִׁשֹוהְויפ :םַעָה שאָרַּב תוָבָנדתֶא
 ּושעירייי :תָמָיְו הָלקְַ ּוהֲאיִצֹוְהְוְַּלַמְו םיִהלֲא תְבַרָּב רמאל ּוהָרֲעיְו
 הָחלְׁש רֶׁשאַ ריִעְּב םיִבָשּיַה רֶׁשֲאי םירחהו םיִנְקְּזַה ורע יִשְנַא

 ארי :םָהיִלא הָחְלְש רשא םיִרָפְסַּב בּותָכ רֶׁשֲאּכ לָבְיִא םַהְיִלֶ
 -יִנָּב םיִשָנַאָה יִנָש ואביו :םַעָה ׁשֹאָרְּב תֹובָנ-תֶא ּוביִשהְו םוצ
 יםַעָה דָנָנ תובָנדתֶא לַעיִלּבַה יֵׁשְנַאי ּוהָדְעְיַו דד ובָשיו לעפל
 יהָלקס ריִעָל ץּוחַמ ּוהֲאיצַו ְךלָמְו םיִהלֲא תוָבַנ ְּךֵרַּב רמאל
 לָהְיו5 :תֹמנו תֹובָנ לקס רמאל לֵבְזיִאדלָא וחלש :תמיו םיִנְבֲאָב
 םּוק בֵאָחַא-לָא לבוא רָמאתַ תמו תֹובנ לְָסִִּכ לֵב ַעָמְשַּ
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 502 א םיכלמ 22,5—21,16

 ןיא יִּכ הָסָכְב ְךְל"תָתָל ןַאמ רֶׁשֲא יִלאעְרָויה תֹוָבְנּוםָרָּכ"תֶא שר
 בָאְהַא םקָיַנ תֹובָנ תמ יִּכ בָאְחִא ַעָמָשַּכ יהיו :תַמדיּכ יח תֹוָבָנ
 הָוהְיְרַבְּד יִהיְול :ותשרל יִלאָעְְזיַה תובנ םֶרָד לא תדר
 לֵאָרְׂשִיידָלַמ באְחַא תאָרקל דר םָּקי :רמאל יִּבְׁשִּתַה הילֲא-לָא
 ָתְרַּבְדְויפ :ּתְׁשְרל םַש דֵרי-רְׁשֲא תֹובָנ םִרָכְּב הָּנַה ןֹורְמׂשְּב רֶׁשֲא
 ירמאל ויִלַא ָּתְרַבְדו" תְׁשִרידםַנְו ּתְחַצְרַה הוהְי רָמָא הָּכ רמאל וילֲא
 ּוקְלָי תֹובָנ םּדזתָא םיִבלּכַה יוסקל רֶׁשֲא םוקמְּב הָוהְי רָמָא הָּכ

 ינָתאְצְמַה ּוהּיְלֲא-לָא בָאְתַא רֶמאו=פ :יהָתָא-נ ךְמָד-תֶא םיִכלְַּ
 :יהָוהְי גיִעְּב עָרָה תשע ְרְּכִמְתַה ןעי יִתאָּצְמ רֶקאַַו יב
 ןיתשמ בָאְחִאְל יִּתַרְכַהְו ךיִרַחֶא יִּתְרעַבּו הָעַר ףיִלֶא יִבָמ יִנָנַהְיי
 םעָבְרִי תיֵבָּכ ְתיִּב"תֶא יִּתַתָגְו> :לֲארְׂשִיְּב בּוָעְו רּוָצָעְו ריקְּב
 אָטֲחּתו ָּתְסַעְכַה רֶׁשֲא טעפַהלָא הֶיִחַאֶב אָשָעַּב תיֵבְכּו טבְנְדַּב
 -תֶא לבא םיִבלְּבַה רמאל הָיהְי רב ליאל :לֵאָרְׂשִיזתֶא
 *תַּמַהְו םיִבְלְכַה לכי ריִעָּב בָאָתֶמְל תֶּמַה=ּצ :לאָעְרֶזְי לב לְבְזיִא
 רֵּכַמְתַה רֶׁשֲא בָאָחַאְכ הָיָהְ"אְל קבי5 :םיִמָשַה ףוע לבא הָדָשַּב
 בעת :וּתְשֶא לבי ותא הָּתַסֲה"רַׁשַא הוהי יִניֵעְּב עַרָה תושעל
 ׁשירֹוה רֶׁשֲא יִרמָאָה ּושָע רשא 'סְַּב םיִלּולְגַה ירֶחא תבל דאְמ

 םיִרבְדהתֶא בָאְחֶא עַמָשְכ יֵהְז סם :לֶאָרְׂשִי ינְּב נפִמ הוהְ
 ךְלהְיַו קָשּב בכׁשִו םָציו ורָׂשְּב-לע קשיו ויָָנְּב עֶרָקתו הָכֵאָה
 ָתיִאְרַה5 :רֹמאַל יֵּבׁשִּתַה ּוהיִלֶאדְלֶא הָוהִיְדרַבְּד יַה5ְַ ם :טָא
 ויָמְיְּב הָעָרָה באל יִנָּפִמ עָנְבָניִּב ןעי יֵנָפְלִמ בָאְחַא עֶגְכנִיִּכ
 :ותיֵב-לע הֵעְרָה איִבָא ונָב יֵמיִּב

 פ :לֵאָרְׂשִי ןיבּו םֵרא ןיּב הָמָחְלַמ ןיא םיִנָש שלש ובשיר 22
 :לֵאָרְׂשִ למלא הָדּוהְיְדְדלמ טפָשוְי דרי | תיִשיִלָשַה הָנָשּב יִהְיוּ
 ּנֶחְנַאו דַעְלִּג תָמְר ּונָליִּכ םָּתְעַדִיַה ויְָבַעלָא לאְרְשּודדלמ רָמֲאו
 דלתה טֿפְׁשּוֲהיהלָא מאל :םָרֲא ףלמ דיִמ ּהָּתא תַחָּקִמ םיִׁשְחַמ
 יִנֹוָמְּכ לַארְׂשִ למלא טָּפָשוהְי רַמאּי רעל תמר הַמָחְלַמַל יִּתַא

 ךֶלמְדלֶא טַפְׁשֹוהְי רמו = :ְיָתּוסְּכ יִסּוסְּכ ְךמעֶכ יִמַעּכ ףוְמְכ
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22020 REGU i 503 

 -תֶא לֵאָרְשִילִמ ץפקינ< :הוהְי רָבְּדהתֶא םויכ אָנ-ׁשְרְּר לֵאָרְׂשִי
 דַעְלְּ תֹמְר"לע ךַלַאְה םֵהָלֵא רָמאֹיַ .שיא תוָאַמ עּבְראְּכ םיִאיִבְּנַה
 רמאלל :ךלמה דב 'ינדַא ךתִיו הלע ורמי לּדְחֶאדא הָמָחְלִמַל
 רָמאיופ :לותואמ הָשַרֶדְנְו ידוע הָוהיִל איִבְנ הָּכ ןיֵאַה טָּפָשּוהְי
 יותאמ הָוהְיתֶא שרדל דַחֶא-שיִא ידוע טפְׁשוהילאולאְָׂשִילְמ
 הָלֲמְיּב ּוהָיָכיִמ עֶרםא יִּכ בוט ילע אָבנתודאל יִּכ ויִּתאָנָש נאו
 לֵאָרְׂשִי ּךַלַמ ארי :ןּכ למה רמאידלַא טֵפְׁשּוהְי רַמאינ

 לֵאָרְׂשִי ךלָמּויי :הָלְמְוְב ּהְיכיִמ הָרֲהְמ רֶמאֹו דָחֶא יִרָסלֶא
 ןְרגְּב םיִדְנְּב םיֵׁשְּבָלמ ואְסּכ-לַע שיא םיַבְׁשְי הָדּוהיְָלְמ טַפְׁשֹוהיִ
 ול ׂשעיויי :םָהיֵנְפִל םיִאְּבִנְתִמ םיִאיִבנַה"לְכְו ןֹורְמְׁש רעש תַתּפ
 חַּגַנִּת הָלֲאְּב הֶוהְי רֶמֲא-הֹּכ רָמאיַנ לזרב יגְךק הָנענְּכַב הָיִקְדצ
 תַמָר הלע רָמאל ןַּכ םיִאְּבִנ םיִאְבנַהלְכְוי :םֵתלַּכײרַע םַרֲא-תָא
 ְּדלֲה-רְׁשֲא ךֶאַלַמַה 13 ָדָלמַה דִיְּב הָוהְי ןתָנְו חלעַהְו רעֶלֶ

 דָחָא-הּפ םיִאיִבבה "ירְבִּד אָנְ-הְנַה רמאל ֹוילֲא רב ּהְָכיִמ ארק
 :בּוט ָּתְרְִו םָהֵמ דחא רֶבְדּכ 'ףיִרָבְד אָניהְי ְךֶלַמַה-לֲא בוט
 :רּבדַא ותא יִלֶא הָוהְ רמאי רֶׁשֲא-תֶא יפ הֶוהְידיַח ּוהְיָכיִמ רָמאַויצ
 דַעְלְ תַמְרלֶא ילנה י והיכימ ויִלָא ךְלַה רָמאַֹ ללָמַהדלֶא 8 אוביו 5
 ידי הֹוהְי ןַתָנְו *חלָצַהְ הלע' ויָלֶא רֶמאיַו ילָּדִחְנְםא הַמֲחְלַמַל
 רש ַעיִּבָשַמ יא םיִמָעְפ הָמַּכירַ דלה ולא רֶמאיו6 ימה

 יהי םיִעפְנ לארשולכיתא ית
 הָעֹר 'סָהָלְןיִא רֶׁשֲא ןאצּכ
 :םלְׁשְּב ֹותיֵבְל"שיִא ּובּוׁשָי|הָלֲאְל םיִנדַאִהאָל הָוהְי רָמאָנ
 "אול ְּךיֶלֲא יִּתְרַמָא אולה טֵפְׁשוהְי-לֶא לָאָרְׂשִיְָלַמ רַמאויפ

 יִתיִאָר הָוְ-רבְּד 'עָמְש כָל ראי :עֶר"םִא יִּכ בוס ןָלָע ֵּנְתִ
 וָניִמיִמ וילָע דמע םִיַכָׁשַה אָבְצ"לָכְו ואְסַּכלַע בשי הָוהְי"תֶא
 תַמְרְּב לָפִיְו לעַו בָאְחַא"תֶא הָּתַפי יִמ הוהְי רָמאָיַו :ְלאמְׂשִמּו
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 צא רמי :הָמּב לא הוה רָמאָיַו ּונָּתִפֲא יִנֲא רָמאָיַנ הָיהְי
 אָצ לָכּות םֶגְו הָּתְַּת רֶמאיו ויִאיבְנ"לְּכ יֶפְּב רֶקָש חור יִתייָהו
 הָּכֲא ְּיִאיִבְנלִּכ יִפְּב רֶתָׁש חור הָוהְי ןֵתָנ הּגַה הָּתַעְוי :ןכ"הֵׂשֲעְ
 -תֶא הכו הָנענְּכְְב והיקדצ שגיויג | הָעְר יִלָע רד הָוהְיִנ
 :יָּדָתֹוא רּבדְל יִּתַאמ הוהְי-ֲחּור רבע יהָז"יֵא רָמאיִנ יִחָלַהְדלַע ּוהָיְביִמ
 רֶדָחּב רֶדֶח אָבְּ רֶׁשֲא אּוהַה םייּב הָאֹר ְּךנַה ּוהְיָכיִמ רמו
 ֹוֹמֲא-לָא יוהביִׁשֲה ּוהָיֵכיִמ-תֶא יחק לֶאְרְשי ּךְלִמ מאיו :ּהָבַתַהְל

 ומיש למה רֶמֶא הַּכ תְרמָאז יְּלְמהְרְּב שְָוילָאְו ריִּעָהְרש
 :םֹולׁשְב יִאּב רע ץחל םימּו ץחל םֶָכ ּוהָלַכַאָהְו אָלְּבַה תב הָזְתֶא
 רָמאּיוי יְּב הָוהְי רָּבְד"אְל םּולָׁשְּב בּושֶּת בּוָשדםַא ּוהְיָכיִמ רָמאיופ
 הָדּוהְיְלַמ טפשוהיו לֵאָרְׂשִיְרְלַמ לעינפ ם : יל םימע ּועָמש
 יאַבָו שָּפַחְתִהְ טֿפְׁשוהְילָא לֶאְרשי ּךְלִמ Spo :רעלְ תֹמְר
 :הָמָחְלמּב אוביו לארְׂשִ ךְלמ ׂשֵפַחְתִיַויִּדיְָּב שבל הַּתַאְו .המֲתְלּמַב

 רמאל יםיִנְּ םׁשלְׁשי ול-רָשַא בָכְרְה ירְׂש-תֶא הָּוצ םרֵא ךֶלָמּויי
 יהי וְּדבְל לָאָרְׂשִי ְךָלַמ"תֶאדמַא כ ילוָדָג-תֶאְו ֹטְק-תֶא ּומֲָלִּת אל
 אה לָאְרְשִּדלִמ ּךֶא ּורְמֲא הָמָהְו טָפָשוהְיתֶא בֶכְרֶה יִרָש תואר
 בֶכְרֶה יִרָש תואְרַּכ יהי :'טפָשוהי קעז םֶחָלָהְל ויל יורסיַ
 תַשֶקּב שמ שיאו זויָרְחֶאָמ ובושיו אּוה לַאָרׂשִ מ"א
 ובָּכְרְל רַמאיַו ןירשה ןיבו םיִקָבּדַה ןיּב לאָרְִׂי ךלַמ"תֶא הָּכִַו ומָתְל
 הָמֲחְלִּמַה הָלעּתו :יִתיֵלֲחָה יִּכ יהנֲחּמַהןמ ינָאיצוהְו ידי ּךפַה
 יבְרעְּב תֶמיו 'מָרַ חַכְנ הָבָּכְרַמּב ידֲמֲעַמ הָיָה מהו אּוהַה םויּב

S37 

 ׁשֹמׁשַה אָבָּכ הגֲחַמב יֹהָנְרָה רבעי :בָכָרָה קיִחְלֶא הָּכַּמַה-םַּד קי

 ןְרְמש אב ךלמה תמוז :דָצְרא'לֶא שיאְ ריִעְלֶא שיא רָמאל
 ןורָמָש תֶכֵרְּבולע בָכְרְהדתֶא ףמשיני* :ןורְמְׁשְב ּךֶלֶמַהתֶא ּוָרְְּקִי
 :רֵּבְּד רשא הָוהְי רַבְדַּכ ּוצָחְר תֹוָנֹוַהְו ֹומָּד-תֶא םיִבלְּכַה וקלי
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 םיִרְעָה-לָכְו הָנְּב רֶׁשֲא ןשה תיִבּו הָשָע רָשַא-לָכְו בָאָחא יִרְבְּד רָתְָו
 :לֵאָרְׂשִ יכלמל םיִמָיַה יֵרְבִּד רָפְס לע םיִבּותַּכ םֶהְאולה הָנְּב רֶׁשֲא
 ס וויָּתְתַּת ֹוָנְב ּוהָיְזַחַא למי ויתבא-םַע בֵאְחַא בֵּׁשִוס

 למ בָאָחַאְל עַבְרַא תַנְׁשְּב  הרּוהודלע למ | אָסֶאַּ פשה

 ׁשמְֲו םיַרׂשֲעְו ּוכלְמְב הָנָש שָמָחְו םיִׁשלְׁשְּ טָתְׁשוהְיי :לֶאְְש
 ְךְרָדֶבְּב לייג :יִחְלׁשתַּב הָבּוזע ומָא םָׁשְו םֶלָשּוְריִב למ הָנָׁש
 תֹוָמְּבַה אי :הָוהְי יִגיִעְּב רֶׁשְיַה תושעל 'ונפמ ריאל ויָבָא אָסֶא
 טַפְׁשֹוהְי םלָשינ< :תומָּבַּב םיִרָטְקְמְו םיִחְּבְַמ םעָה דוע ּורָסדאל
 רָשאְו הָׂשְע"רׁשֲא ותְּבְּו טָּפָשּהְו ירָבִד רֶתְיְוֿ :לֶאְרָשַ למים
 :הָדּוהְי יֵבְלַמְל םיִמיַה יֵרְבַּד רַפַפדלַע םיִבּותְּכ םָה-אלַה יםֶחְלִנ
 ראה ןמ רעב ויֵבָא אָסֲא ימי רַאָׁשִנ רשא שרק רֶתָיְוז

 וד ד

 רָב רעב תנא הרש דל א בל הָריוא תל
 "מע יִדְבַע ָכְלַי טְפְׁשֹוְהְילַא בָאָחַא"ןָב ּוהְָוחַא רַֿפָא זָאפ
 "מע טֶפְשּוהְי בכי  :טָּפְׁשֹוהְי הָבָא אָלְו תֹנֲאְּב ְּךיָדָבע
 נב םֶרֹוהְי ףְלְמִיַו ויָבֲא ךֶנָד ריֶעְּב ריָתבֲא-םִע רַבָקיי ויתבא
 ס :ויָּתְחַּת

 הרְׂשֲעי עָבָש ֹנְׁשִּבןורְמְׂשְּב לֵאָרְׂשִ-לֲע ְךַלֶמ בֵאְחַאְןָב היְזַחַא*
 עָרָה שעינ :םִיָתָנַׁש לֵאָרְׂשִי-לע ךלמיַו הָדּוהְי ךְלִמ טפְׁשֹוהיִל
 טְבְנ"ְּב םֶעְבְרָי ךְרָדְבּו ּוּמִא ךְרָדְבּו ויִבָא ְּךֶרָדְּב ליו הָוהְי יניִעְּב
 סַעְכִיַו ול הָוחַּתְׁשי לַעַּבַה"תֶא רבע :לֶאְרשודתֶא איטה רֶשֲא

io.בָאחַא .תומ יִרְחֶא .לארשיב בָאומ שת: ; 
 חָלְׁשיו לח ןֹורְמְשְּב רשֲא ויל הָכָבְׂשַה דַעְב היְוֲחַא קם

 תאר הלע םּוק יִּבָשִּתַה 1 הילל ל רָב הוה הא :הָז ילחמ
 םָּתַא לאָרְִׂיְּב א יג לה םֵהְלֲא רַב ו יכאְלמ
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 :הּיְלֲא ךָליַנ תּומּת תומ יִּכ הָנמִמ דָרָתְדאָל םש ָתיִלֲערַׁשַא
 ּררמאיופ :םּתְבִׁש הֶז-הַמ םַהילַא רַמאיַ ולא םיִכָאְלַמַה ובושיר5
 -רַשַא ךֶלָמַה-לֶא בש וכל ּניִלא רַמאּיַ ונָתאְרקל הָלָעּ שיא ולא
 יִהלֲא-ןיא יִלְּבַמַה הוהְי רָמָא הָּכ ויל םָּתְרַּבְדְו םֶכְתֶא לש
 הָטִמַה ןֵכָל ןוְרְקִע יִהלֲא בּובְ לַעְבְּב שרל יחלש הָּתַא לארי
 המ םֶהְלַא רֵּבַריל :תּומִּת תֹוִמיּכ הָנֶמִמ דֶרָתִאְל םש תיִלָעְרָשַא

 םיִָבְדַה"תֶא .םֶכיִלא רבו םכְתארְקל הָלֲע רשא שיאָה טּפְשִמ
 וָנְתָמְּב רּוזָא רוע רֹוָזֲאְו רעש לַעְּב שיא וילֵא ּוְרְמאּינ* :הָלֶאָה
 ויִשָמְחְו םיִשמְחררש ויקא חלשינפ | או יִּבָשַּתַה הָיִלֶא רמאינ
 םיִהלָאָה שיא ויָלַא רבו רָהָה שאְרילע בֵׁשי הָגהְו ויִלַא לע
 "םֵאְו םיִשָמְחַה רָשדלָא לבדי ּוהְלֲא הָגעיופ :הֶדַר רב למה
 ךיִשְמְחתֶאְו ָךְתֶא לכאתַו םימָשַהְִמ ׁשֵא דָרֶּת יִנָא םיִהלָא שיא
 חלשיו בשני: :ויָשָמְחתֶאְו ותא לכאּתו םימָשהְִמ שָא דֶרֶּתַו
 םיִהלָאָה שיא ויָלא רֵּבַו ןעיו ויִשָמְחְו רָחַא םישמח-רש וָלֲא
 שיָאדסא 'םֶהְלַא ירבו הלא ןעיני* :הדר הָרַהְמ ךְלִמה רֶמָאהֶכ
 רֶרּתו ךישְמְח-תאְו ְךְתֶא לכאתְו םִיַמָשַהְְִמ שָא דֶרַּת יִנָא םיִהלְאַה
 חלשיו בש :ויִשָמְחְדתֶאְו ותא לכאתו םִיִמָשַהְְוִמ יםיִהלֲא-שַא
 יִשיִלָשַה םישמְחַהְרַש אביו לע וישָמחְו יםיִׁשְלש םיִׁשמֲח-רׂש

 שיא ולא רדיו ֹילֲא ןְנְַתר ּוהלֲא דגל וויְרּבילֲע עֶר
 הגה :ְּיגיִעְּב יםיִׁשִמֲח הָלֲא ְךיָרְבע ׁשָפָנְויִׁשְפַנ אָנ"רְקיּת םיִהלֲאָה
 םיִנשאְרֶה םישמחה יֵרָׂש יִּגָשתֶא לכאתו םיִמָשַהְְוִמ שא הָדָרַי
 למ רבדיו5 ם :ְיניִעְּב ישְפַנ רֶקיִּת הָתַעְו םֶהיִׁשִמֲחיתֶאְי
 -לֶא ֹותֹוא דֶרַּיַו םקיו ויָנְּפמ אָריִתִלְא ותוא דָר ּוהיְלַאדלֶא הָוהְי
 שרדל םיִכָאְלַמ תְחְלָשרֶָשַא שי הֹוהְי רֶמָאהֶכ ולא רבי לפה

 תמה :תמת תמי הנ דרתיאל םָׁש ָתילע"רְׁשַ הש 6
 תנָשְּבי *  ויָתְחַּת יֹםָרוהְיְךָלמיי ּוהילֲא רָּבִּדרְׁשֲאוהָנהְירַבדְּכ
 :'ןּב ול הָיְהְאל יּכ הָדּוהְיָלָמ טֵפְׁשֹוהְיְּב םרֹוהיְל םיִתְש
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 יֵרְבְּד רפְסדלע םיִבּותְכ הָמַה"אֹולַה הָשָע רֶׁשֲא ּוהָיְזַחַא יִרְבִּד רָתְְויצ
 פ | :לָאָרְׂשִ יכלמל םיִמיַה

 ּוהָיְלא ךלינ םִיִמָשַה הָרָעְסַּב והָיְלאדתֶא הָוהְי תֹולעַהְּב יָה 2

 יהָהְי כ הפ אָנ"בש עַשיִלָאלָא והיא מאני :לנלגהןמ עׁשיִלֲאָו
 ְדבְעַא"םַא ָּךְׁשְפנייַחְו הָוהְיְדיִח עָשיִלֶא רָמאָיַו לָאדתיבדדע יִנֲחָלש
 עָשיִלָאְלֶא לֵא-תיִבירׁשֲא םיִאיִבנַהייִגְב ּואָצַַו :לָאזתיּב יור
 ךשאר לעמ הנראית הקל .הָוהְי םויה כ תענה ויִלֶא ירא

 ואבי ְךבְזעֶאדַא ד שניי הָוהְייֲח רמי וירי נחלש ל הוה ִּ

 יִָא רמו ׁשלֲא-לֶא לחיריּברַָא םיִיִבָּנַייְנָב וש :וחיר
 יגא"סנ רָמאַָ שאר לַעַמ נראת תקל הָוהְי םויה כ תה

 = ָּהיִָשי ל בוא" ָךׁשְפניחְו תווי רמי הניה
 םָהיֵנְׁשּו קוחְרִמ דֶגַגמ ּוָדְמַעַיַו ּוכָלָה םיִאיִבנַה ינְּבִמ שיא םיִׁשֲמֲחְול
 םִיֵמַה-תֶא הָּכיַו םלֶגיַו ּוָּתְרַּרַא-תֶא ּוהָּיְלֲא הקו :ןְְּריַהילַע ּוָדְמַע
 ּוהָיְלֲאְו "םֶרְבָעְכ יֵהיפ :הָבָרָחַּב םָהיִנש ּוָרְבַעַיַו הָּנֶהְו הָּנַה ּוצָחיַו
 רֶמאיַו ְּךמעַמ חַקְלֶא םֶרָטְּב דְל"הֶׂשֲעֶא הָמ 'לָאְש עְׁשיִלֲא-לֶא רַמָא
 -םָא לואָשל ָתיִשְקַה רָמִאַיַניי :יִלֲא ְךֲחּורְּב םָיִנָש-יִּפ אָניַהיִו עָשילֶא
 הָמַה יהיו: :הָיָהְי אל ןיַא-םָאְ כ ְךְל"יַהְי ְךָּתַאַמ חל יתא הָאְרִת

 םָהיִנָש ןיב יּודְרְפִַ שא יִסּוסְו שאבְכָר הָגהְו רו ףולֶה םיִבְלַ
 קעצְמ אּוָהְו הָאֹר עֶׁשיִלֲאוי :םיִמָשַה הָרָעָסַּב ּוהיְלַא ילֲעַו
 ויִדְנְבְּב קוחיו דוע ּוהָאְר אָלְו ויָשְרַּפּו ארי בֶכְר יֿבֲא ו יִבָא
 וילעמ הַלפְנ רֶׁשֲא והלא תֶרְּרא-תֶא םָריויג :םיעְרָק םיִנשל םעֶרְקיַ
 הלפְנירְׁשֲא" והלא תֶרְּרַא-תֶא חיו :ןְְריַה תַפָש לַע דמעוו בשיר
 אהא ּוהָילֲא י יִהֹלֲא הָוהְי היא רמאיו םִיַמַה-תֶא הכו ילילעמ
 -יִנְב ּוהֲאְריַיפ :עשילא רָבַעַיַו הָּנַהָו הָּנַה ּוצָחִיַנ םִיַפַה-תֶא הָּכיַו
 עׁשיִלַא-לע ּוהיִלֶא ַחּוָר הָחַנ מאי דָגּנִמ תיִריִּבירׁשֲא םיִאיִבָנַה
 שי אנ"הָּגַה ולא רמו :הַצְרֲא ולווֲחַתְׁש ותארקל ואביו
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 508 ב םיכלמ 3,9—2,17

 ףיִנַֹאתַא ּושקביו אָנ ּוכְלַי ליַחדיִנְּב םיִשְנַא םיִׁשְמֲח ףיִדְבַעְתֶא
 לתְואיִגַה תַחַאְּב וא םיִרָהֲה דָחאְּב והכל הְוהְי *ַחּוְ ֹואְׂשְנְדְפ

 חְלָשיַנ ּוחָלָש רֶמאָיַ שּבדַע ורפי :ּוחְלשִת אל רמי
 אּוהְו ויָלֲא ּובְׁשו :ּוהָאְצִמ אָלְו םיִמָיהָשלַש ּושקַביו שיא םיִׁשִמֲח
 ס ּוכְלַּת-לַא םָכילֲא יתְרמֲא-אולה םֶהְלא רַמאיו וחיִריִּב בשי
 רֶׁשֲאּכ בוט ריִעָה בשומ אָנ"הַּנִה עׁשילָא- לָא ל ריִעָה ישנַא ּףרְמאיַו 9
 תיִחל ָֹלּוחָק רַמֲאונ>ס :תֶלְּבַשִמ ץֶרֲאָהְו םיִעָר םִיַּמַהְו הָאר יִנֹדַא
 םִיַמַה אצומדלֶא אָציַו :ויִלָא ןחקיו חלמ םש מישו הָשְדַח
 -אל הלאה םיִמל יִתאַּֿפַר הוהְי רַמָאְדהְּכ רַמאֹי .חלמ םש-ְךלשיו

 רבְדּכ הָנַה םָיַה דַע םימַה ווי :תֶלַָּשְמ תֶנָמ דול םָשִמ הָיְהְי
 ְךֶרָוב הָלעּואּוָהְו לָאדתיב םָׁשִמ לעיו 5 ם  :רבִּד רשא עֶׁשלָא
 רק הלע ול ּורְמאֹו דבדוסֶלקתיו" ריִעָהומ ּוָאְצְי םיִנטק םיָרענּ
 םִיָּתׁש הָנאָצּתַו הָוהְי םשְּב םלָלְקְיג םאריו וירחא ןפינ4 :יחרק הלע
 םָׁשִמ ליי :םיִדָלְי יֶנְׁשּו םיִעְּבְרַא םֶהָמ הָנעָקבִּתו רעיה"ןמ םיֵּבּד
 ס רש בש םָׁשמּו לָמְרּכַה רֶה"לֲא

 הָנֹמׁש תַנָשַּב ןורמָשְּב לֵאָרְׂשִיײלַע ךֵלְמ בָאָחאָּב םֶרוהְיְוי 3
 הָשעָיַוי :הָנָׁש הָרְׂשֶעםיֵּתְׁש ףֶלֶמִַו הָדּוהְי ְּךֶלַמ טַפְׁשֹוהיִל הַרָשָע
 רֶׁשֲא לעבה תֶבְפִמתֶא ריו דמו ויָבֲאָכ אל קר הוה ִגיִעְּב ערָה
 לֵאָרְׂשִיהתֶא איִטָחַהְרַשַא טַבְנְְּב םַעְבְרִי תואֹׂטַחְּב קר :ויָבָא הָשָע

 דק הָיָה בָאֹומְדְלַמ 'עשימ* | ם  :הְגָמִמ רס"אל קב
 רָמָצ םיליִא ףָלֲא הָאְמּו םיָּכ ףלָא-הָאמ לאָרְׂשִילְַל 'בישהו
 למה N$ne :לֵאָרׂשִי ְךְלָמְּ בָאומ"ְךְלִמ עשפינ בָאַחַא תומָּכ יקי
 תַלְׁשיו ְךֶליַוז :לֶאְרָשְודלָּפתֶא דקפיו ןֹורֲמְׁשִמ אּוהַה םּויַּב םָרֹוהְי

 יִּתִא ךלְתַה יב עׁשפ בָאומ למ רמאל הּוהידלְמ טָפָשּוהְילֶא
 יִסּוסָּכ ְּךַּמעְכ יִמַעָּכ ְךֹוָמָכ יִנָמָּכ הָלֲעֲא רַמאַּו הָמֲחְלַמַל בָאומ-לָא
 :םּוְדֶא רֵּבְדִמ ְּךרָּ רֶמאיַ הלענ ףךרדה הָויִֵא רָמא*ַוי ְּיִסּוסְּכ
 תעְבש ְּךֶרד ובטיו םודָא למ הְּוהיְְלמו לֵאָרְׂשִי למ" נפ
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 ְּלַמ רָמאיני :םֶהיֵלְגַרְּב רֶׁשֲא הָמַהְּבִלְו הָנֲחֹמַל םִיַמ הָיָהדאָלְו םיִמָי
 םָתֹוא תתל הָלֶאָה םיִכָלמַה תשלשל הָוהְי אָרְקִיִּכ ּהָהַא לֵאְרְׂשִ
 -תֶא הֵׁשְְדנְו הוהיל ג איִבָנ הָּפ ןיִאַה 'ִטֶפָשוהְי רָמאַוי: :בָאֹומדִיְּב
 עָשיִלֶא הַּפ רָמאיו לָאְרשדדל ידבעמ דַחֶא ןעיו יןתואמ הָוהְי
 יותוא שי יטֿפְׁשּוֲהי מאיי :ּוהָילא ירידלע םִיַמ קַצְי-רְׁשַא טָּפָשְְּב
 :םוְדָא למ יטפשוהיו לַארׂשִ למ ויִלא ּודְרַיַו הָנהְידרַבְּ
 ּיִבָא יֵאיִבְנ-לא ל לו יל-המ סארי למלא עָשיִלֶא רמו
 תַשלֶשל הָוהְי אָרְקדיִּכ לא לֶאְרשִי ףלמ ול רָמִאַיַו מא יֵאיִבְנקלֲאָו

 הָוהוייח עֶׁשילֲא רֶמאּוי+ :בָאומ יב םָתֹוא תַתָל הלאה םיִכָלְמַה
 יִנַא הָדּוהְייּדְלְמ טפְׁשּוְהי"יִנְּפ ילּול יֵּכ ויָנָפְל יִּתְדְמַע רֶׁשֲא תֹואָבְצ
 ןגנְּכ הָיָהְו ןְגנְמ יל"וחק הָּתַעְויפ ְּךֲאָרָאסאְו ד יל טיִּבָאְדִא אשנ
 לֵחַּנַה הֶׂשֲע הָוהְי רַמָא הָּכ רָמאוי :הוהי-דִי ויָלֲע יו ןֹננְמַה
 ּוִאְרת-אָלְו חּור ּואְרְתִאְל הוהְי רָמָאוהָכיִּכיל :םיִבֵּנוםיִבַג הָּנַה
 :םֶכְּתְמָהְבְ םֶכיִנְקִמּו םָּתַא םֶתיִתְשּו םִיָמ "למי אּוהַה לחּנהְ םֶשָנ
 -לָּכ םּּוִּכַהְרפ :ימָבְדיְּב בָאומדתֶא ןתָנְו הוהְי יִניִעְּב תאז לֶקְנוי
 םִימ"יִננעַמלְכְו ליפַּת בוט ץעדלָכְו ירֹוֹחְבִמ ריִעלָכְוי רֶצְבִמ ריע
 תולעּכ רקפב יִהְיַיי :םיִנָבֲאָּב ּובָאְכִּת הָבּוטַה הק קלחה כ ּומְּתְסַּת
 :םִימַה-תֶא ץֶרֲאָה אָלמִּתַו םֹוָרֲא ְּךְרֶּדִמ םיִאַּב םימ -הָּנַהְו הָחְנַמַה

 ללמ ּוקעציו םָּב םֶחָלְהְ םיִכָלמַה לע יעָמְש בָאומלָכְוי
 שָמָשַהְו רקבב ומיִּכְׁשו>> :לּובְגַה"לע ּודָמַעַיו הָלְעֿמְו ּהָרֹנֲח רגח
 ורָמאיו*3 :םֶּדּכ םימדַא םִיִמַהתֶא דָגַּנִמ בָאֹומ ּואְריַ םִימַהדלַע הָחרַז
 לֶלָשל הָּתַעְו ּוהֲעַר-תֶא שיא וכו םיֿפְלמַה ֹובְרְחנ בָרָחֶה הז םָד
 בָאומיתֶא וכו לָאְרְשי ומקיו "טָארשו הגְחְמלֶא לאבו :בָאֹומ
 -לָכְו וסרַהָי םיִרָעָהְופ :בָאֹומ-תֶא תּוּכַהְו יּהָב-וביוי םֶהיֵנְּפִמ ּוסניו
 ּומּתְסִי םִימןְעַמלָכְו ָהּואְלַמּו ֹונְבַא-ׁשיִא ּוכיִלְׁשִי הָבֹוט הָקְלֲח

 ּובקִיו יתֶׁשָרֲח 'ריִקּב ָהנֶבֲאֹי יריָאְׁשַה-רע ּוליַפִי בֹוָט"ץע"לָכְו
 הקו הָמָחְלִמַה ּונמִמ יקְָח"יְּכ בָאֹומ ךֶלֶמ ארו היו םיִעָלְַה
 אָלְו םוְדֶא ְךֶלַמלֲא עיֶקְבַהְל בֶרָח ףלש שיא תֹּואַמ-עבְׁש "ותוא
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 פוס ב םיכלמ 3 4,18—27

 -לַע הָלֹע והלעיו ויָתְחַּת ךְלְמִײרְׁשַא רֹוכְּבַה ֹונּב"תֶא הקול :ולָכְי
 ס | ץְרֶאְל ּובְׁשי וילעָמ ּועֶסּיו לֶאָרְׂשִי-לַע לודּנ"ףצק יִהְיַו הָמחַה

 רמאל עׁשילַא-לָא הל הקעַצ םיִּפיִבָּנַהדיִנְב יֵׁשֹנִמֹי תַחא תֶׁשֲאְוי 4
 הַׁשֹנַהְו הָוהְידתֶא אַרָי הָיָה דע יִּכ ּתָעַדָי הָּתַאְו תַמ יִשיִא ָךְדְבַע
 הָמ עָשיִלא יָהיְלַא רֶמאֹנ :םיִדָבֲעַל ול לי נְׁשתֶא תַחְקְל אֿב
 לכ החל ןיִא רָמאּתו תִיָּבַּב ובלה ׁשיהַמ יִדיִגַה ךְל"הָשֲעֶ
 ץּוחַה-ןִמ םלַּכ ךל-ילאש יל רָמא= :ןָמׁש "ךּוסָאדםַא יִּכ תִיַבַּב
 תלה ְתְרנְסְו תאבו+ :יִמיִעְמַּת-לַא םיקר םיִלָּכ יִכָיְניִכְש ל תֶאַמ
 :יִעיֵּסַּת אלמה הָלֶאָה םיִלְּבַלּכ ילע ּתְקַבָיְו ְךנְּב"דעְבּו ךדַעּב
 היל םיִשיגמ םה ָהיְנְּב דַעְבּו ּהָדעּב תלַָּה רָנְסִתַו יוּתֲאַמ לת
 ילֶא הָשיִּנַה הָָּבלֶא רֶמאָתַ םיִלָּכַה תאְלְמַּכ יהי :?תקצימ איִהְו
 דָגִּתַו אבָתָול משה דָמַעיַו .יִלָּב דֹוע ןיִא הלא רַמאיַנ יִלָּכ דוע
 יִּתֲאְוי ייִכְישְנתֶא יִמְלַשְו ןןַמְׁשַהזתֶא יִרְכֶמ יכל רַמאיו םיִתלֲאָה ׁשיִאְל

peלַא עא רָבַעַַ םויַה פי ס  ורָתֹונַּב 7 - 
osojeo 

 .."ןיי

 םיִשְָו ָנטְק hd אג ;הָטי :דימְ - רבע או שק
 :הָמָש רּוסָי ּוניִלֶא ואְבְּב הָיָהְו הָרֹונְמּו אָסְכְו ןָחְלָשְו הָטִמ םָש ל
 -לָא רמאיַנע: הָמְׁש-בּכְׁשי הָיִלֲעָה- דלא רַסיַו הָמַׁש אביו םִיַה יִהְיַיי
 רָאוּ :ויִנָפְל דָמַעִתַו הל-ארקיו תאּזַה תיִמְנּושל ארק ורענ יזחיג
 המ תאּוַה הָדְרחַהלָּכתֶא ּניִלָאו ּתְדָרַח הָּנַה ָהיִלַא אָנְרֶמִא ל
 ָךֹותְּב רמאּתַו אָבָצַה רשדלֶא וא מַה ליר שיה = תושעל
 ןְּב לָבֲא ילחיג רמי הל תושעל הָמּו רָמִאיַוי+ :תֶבָשי יכנִא יע
 :חַתֶפַּ דמעתְו ּהָלאְרְקיו הָל"אָרְק רָמאיַו5 :ןקָז השיא הלוא
 נֹרֲאלַא רמאּתו ןְּב תֶקָבח ייִּתֶא היח תַעָּכ ּהָּזַה דעומל רַמאֶר6
 | דעומל ןּב דֶלַּתַו הָשאְה רהַּתַו וז ֵתֲחפְׁשּב בּוכְּת"לַא םיהלֲאָה ׁשיִאל

 יָתיו דליה לנו  :עָׁשִלֲא היל רָּבד""רְׁשֲא "הוה תב הוה

 26 5 Cp | לאַר6X$ sing | 27 67998" D 4,16 יִנָּבִמ | 2 *>65 ) |
 ל Q ל | < incert; frt invers (vel 1? ש ףפ) |30 dn rae | 4 a BL 6% || ל >655 |
 5 * 6-+ןָּכ שעת | ל 0 תקצומ, א pזb תֶקָציִמ | 6 6 plur;ex 5? | ל *0
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4,19—38 REGUM II SII 

 ישארו ישאר ויִבָאלֶא רֶמאַופ :םיִרְצְקַה-לָא ויָבֲאדלֶא אצַו םויַה
 יבשיו ומֲאלָא ּוהָאיִבו ּוהָאַׂשִיס ה והֶאָש רַעָנַהלֶא רמו
 שיא תַטְמדלַע ּוהַבְכָשּתַ לעת: :תֹמיַו םִיַרָהְצַה-דע ְהיִּכְרּבלע
 הֶקְלֶש רָמאּתַו הְׁשיִא-לֶא ארקתו= :אָצָתַו ודעב רּגְסִתַו םיִהְלֶאְה
 םיִהֹלֲאָה שיִא-דע הָצֹוָרֲאְו תֹונתַאָה תַחַאְו םיִרָעּגַהְִמ דָחֶא יִל אָ
 תב אֶל שֶדָתְאל םויַה לא יתכלה יִּתֲא עודמ רָמאיַוי :הָבּושַאְו
 -לַא לו גהָנ ּהָרעְנדלֶא רֶמאּתַו ןותאָה שבחתו+ :םֹולְׁש רָמאּתַו
 םיִהלֲאָה ׁשיִא-לָא יאָבְּתַ לו :ּךְל יִּתְרַמֲאדסא יִּכ ברל יל"רָצעת
 -לֶא 5 רָמא דָנָּגִמ ּהָתוא יהא תֹואְרַּכ יהיו למכה רָה"לֶא

 אבו“ גולש רָמאת 6 םּולשה שואל םולשה דל םלְׁשַה יהל
 רַמאיו הֿפְָהְל יחי ש3יו ויִלְְְּב קזחּתו רַהָהלֶא :םיָהֹלֲאָה ׁשיִא -לֶא
 יִנָּמִמ םיִלעָה הָוהיַו ּהָלהְרִמ ּהָשפנהיכ הְל"הַּפְרַה םיִהְלֲאָה שיא
 אל יִּתְרַמֲא אולה ינדא תֵאַמ ןֵב יִּתְלאָשַה רֶמאתו :יל דיִּנַה אָלְו
 ריב יִּתְנַעְׁשִמ חקְו ךיִנְתַמ רגח יֹזֲחיִנְל רַמאופ :יתא הָלָשַת
 ּתְמָשְו וננעת אָל שיא ְּכְרֶביִכ ּוגַכְרָבְת אָל שיא אָצְמְתִיִּכ לו
 שפני הָוהְי-יַח רעֿגַה םָא רמתו :רַעּגַה ינְפ-לע יִּתְנַעְׁשִמ
 -תֶא םֶׂשָיו יםָתיִנָּפל רבַע יִזַחְגְוי :ָהיִרַחֶא ל םֶקיו .ךְבְזָעֶאְ"א
 לדגי ותארקל בשיו ו בשק ןיִאְו לוק ןיאו רעֿנַה יִנּפ-לע תֶנָעָשְמַה
 תַמ רענַה הֵּגַהְו הָתיָּבַה עָשילָא אביו :רעֶּגַה ץיקה אל רפאל
 -לָא ללה םֵהיֵנְׁש דעְּב תלה רֵגְסִי אביו :ותָּטִמ- לע בָּכְׁשְמ
 ויָניעְלַע ויָניִעְו ויֿפ- לע וי םׁשי .דללה לע בֵּכְׁשיַ bys :הָוהְי
 תִיּבּב לו בש“ ָליַה רׂשְּב םָחֵּיַו ויִלָע רַהְנַיו וֿפַכ-לַע ויָּפַכְ
 עבְׁש-דע רַעַּגַה רוזי לע רַהְנַּיו לער הָּנַה תָחֶאְו הָּנַה תֶחַא
 -לֶא אָרָק רָמאינ ֹוֲחיִג-לָא אָרְקִיַופ :ויניִע-תֶא רַעָּבַה חַקְפִיַו םיִמָעְ
 לָפִּתַו אבָּתז :ְנב יִאָש ראו ויֵלֲא אֹבָּת ָהֶאְרְקִינ תאזַה תיִמנְׁשַה
 ס  אָצִּתַו ּהָנְּב"תֶא אְׂשִּתַו הָצְרֶא ּוחַּתְׁשִתַ וילגר- לע
 ויִנָפְל םיִבְשְי םיִאיִבָּנַה יִנְבּו ץֶרֲאְּב בַעְרַהְו הָלְָלנַה בש עֶׁשיִלָא
 :םיִאיִבָּנַה יִגָבל דיִזנ לשבו הָלּולְנַה ריִּפַה תפש ורענל רֶמאיַ
 e 65 Kal= סווג | 23 0 תַבְלֹה תא K יִּתְכַה יֵּתַא | 25 == 84 לתו
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 12 ב םיכלמ 5,10—4,39

 :'געֶד אָליּכ דיִזָנַה ריס לא חלפו *אביו ודְגַב אָלְמ יהנש תעְקַּפ
 ּורְמאיו ּוקָעָצ הָּמֵהְו דיִזָנהַמ םֶלְכָאּכ יִהְיַו ילובָאל יםיִשָנַאל יוקצירוס
 לש חמק"יוחקו רמו :לכָאְל לכי אלו םיִהלֲאָה ׁשיִא ריִּסַּב תִוַמ
 סמ  :ריּפּבעֶר רַבְּדהיִה אל ולא םֶעֶל קצ רַמאי ריִּסַה- לא
 םיִרָשַע םיִרּוּכְּב ימֲחַל םיהלֲאָה שיקל ג אָבּיַ הָׁשֹלׁש יֵלעַּבִמ אָפ ׁשיֵאְרצ

 ּוְרָׁשמ מאני: :ּולכאיוםַעל ןת רמו לַמְכְ םיִרעָש םָח
 הָכ יִּכ ּולֵכאיִו םֶעָל ןֶת רמו שיא הָאמ יֵנְפַל הָו ןָּתֶא הָמ
 רֶבְדִּכ ּורְתֹויַנ ְלְכאֹינ םֶהיֵנְפִל ןָתיצי :רַתֹוהְו לּוכָא הָוהְי רמָא
 שי שתל

 ויָנדַא יִָּפְל לּולָג שיא הָיָה םֶרא"ְדְלִמ אָבְצְרַש ןֶמִעְגְוי 8:
 רובי הָיָה ׁשיִאָהְו םֶרֶאל הָעּושְּת הָוהְיְְִתָנ וָבְדיִּכ םיִנָּפ אָשְנּו
 הנק הרענ לֶאְרְשי ץֶרֶאְמ ּוָּבָשיַו םיִדּודְג ּואְצִי םֶרַאַו> :עֶרֹצִמ יליח
 יִנָפְל ירא ילחא הָּתְרְבְג-לֶא רָמאּתוי :ןמענ תֶׁשֲא ינפל יֵהְּתַ
 :ןינדאל דיו אביוי* :ֹוּתְעַרְעִמ ותא ףְֶאְי זָא וְרְמְשְּב רֶׁשֲא איִבָּנַה
 רַמאיו :לֵאָרְׂשִי ץרֶאמ רשא הָרעּנַה הָרְּבִּד תאזְכְו תא רמאל
 ֹודָיְּב חקינ ללי לֵאָרְׂשְי למ" לֶא רָפַס הָחלְׁשֲאְו אבל םֶראְּלמ
 אביו םיִדְְּ תֹופיִלֲח רַשַעְו בָהְז םיִפְלֲא תַשָשְו ףַסֿייִרֵּכַּכ רשע
 הָּגַה ףיִלַא הוה רֶפְפַה אובֶּכ הָּתַעָ רָמאל לֵאָרְׂשִי ּךְלָמלֶא רַפַּסַה
 -ָדֶלַמ ארְקּכ יהל וּתְעַרְצִמ וּתְפסַאו יִּדַבַע ןמענ"תָא ְךיִלֲא יִּתְחַלְׁש

 יוּנָמִמ טקליו יהָדָׂש ןפּג אָצְמִינ "תרא טקלל הֶדָשַהְלֶא ידֲחֲא אצינפ

 oa תמי יא םיִתלָאָה רָמאיו ויָדָנַּב ערקו רֶפַּסַה-תֶא לֵאָרְׂשִי
 ..:ןיי

 ערק Spy 9% | עמְׁש 8 :יל אּוה הָּנַאְתִמ
 ךיָדנְּב ְתְעַרְ הָמְל רמאל ָךֶלַּמַה- לָא הֵלְׁשיו ויִדְנְּבתֶא ?ארשו-דלמ

 ּבְכְרְבּוותֹוְּב ןַמענ אביו :לֶאָרְשְּב איִבָנ שי יִּכ עלו ילא אנא
 רָמאל יִדָאְלִמ עַשיִלֶא וילא חָלׁשייי :עָשיִלָאְק תִיָּבַה"חַתַּפ דעי
 39 °<6 lprb) 41( | ל 6 apwwe (= NINN?) 976 agrestia | *>6" ; 98*3 'שָּב |
 4 Seb naam | > <6* | $1 prb 6 61:39 pT, cf 4o | 40 * 1 prb 6 6915 קציו
 cf 41 |b 17 | > <6* | qr * nonn MSS 6 וחק | * 636 ?imper;1 שו |
 42°6 תיִּבִמ GMSS(=L?) 066106 | ל >65 | 5 מ in pera sua 60 [10א60\\6 =

)cf 43( | 44 = <6 ||ליקב?) || 4 63% ּונֵת nהל יד] [ (vel = aramותעלְקְּבל * 
 Cp 5, ז * >65* || ל <6 (prb add) | 3 6% +ויִנָּפתֶא הֶלְתְו | 4 יי 6? 'תו
 ָהיָנדאל 'תו (cf 65; 1 | 8 <6 )cf Hex | 9 0 וויִסּוסְּב, 6% בֶכְרְבּו סּוסְּב |

 זס * >6%.
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 ףצקיניי :רָהָטּו ףל ָתרָשְּב 'בֶשָיְו ןרריב םיִמָעְּדעבַׁש ָתְצַחָרְו ְךולָה
 -םָׁשְּב אָדָקְו דַמְעָו אֹוצָי אָצִויְלֲא יִּתְרַמָא הָּגַה רָמאיַו לו ןמעג
 בוט אלַה < :עֶרֹצְּמַה ףָסֶאְו 'םִקְמַה-לֶא' רי יףיִגַהְו ויָהלֲא יהָוהְי
 םָהְּב ץֶחְרָאאְלַה לֵאָרְׂשִי ימימ למ קְׁשָמּד תוָרַהְנ 'רֿפְרפּו "הָנְבַא
 יבא ורמאוו דיִלָא רב לידע ושני :הָמחְּב ל ןפור יתרַהְט
 ץֵהְר ךילא רמָאיכ ףִאְו השעת אולה ףילא רֶבד איֵבָּנַה לּודָּנ רָב
 בָשָיַו יםיִהְלאָה שיִאי רָבְדִּכ םיִמָעְּפ עבָש דרי לָּבְמיַנ דָריִ :רֶהְמּ
 אוָה םיִהלֲאָה שיִאלֶא בָשָינ5< = :רָהְטיו ןטק רענ רֶשְבּכ ורְשְּב
 םיִהלָא ןיִא יִּכ יִּתָעַדָי אָנהְּנַה רָמאינ ויִנָּפְל דמעַיו אביו ּוהָנִחַמְילָכְ
 רמי :ףףבע תֶאַמ הָכָרְב אנדחק הָּתַעְו לֵאָרְשִיְּבימָא יִּכ ץֶרָאָהדלְכְּב

 :ןאָמְו תחקל ְּב"רצְפװ חָקֲא-םַא ויָנְְל יתְְמָעַדרָשַא הָהְי"יח
 יפ הָמְדַא םיִדָרְּפדֲָמַצ אָשמ בעל אָנְְַתְ אלו מע מאיר
 :הוהול" םִא יִּכ םיִרֲחַא םיֶהלאל חַבְזְו הלע ףרְבע דוע ּהָשְעְיְדאול
 תַחָתָשַהְ ו ינרַא אֹובְב דל הָוהְ חַלְסִ יהֶזַה רבי

 לשל דל ל רָמאַוופ :הנה רַבּדַּב הבעל הָוהְ ,לאנדחלפי ףפר
 "שיא" עְׁשיִלֲא לענ יֹוֲחיִג רָמאָיַי< ם :ץֶרֶא"תַרְּכ וַתַאְמ ךֶלנ
 תֶא ודיִמ תַחָקִמ הָּזַה יֵּמַרֲאָה ןָמַענדתֶא ינדא ךָשֶחי הגה יֿיִהלֲאָה
 :הַמּואְמ ותאמ יִתְחְקְל ויִרְחֶא יִּתְּצְרְדָאְדיִּכ הָוהְיהיַח איִבָהְרֶשַא

 הָּכְְּמַה לעמ לפינ ירח ב מעג הארי ןמענ ירא יזחי) ףלריני*
 הָּגַה מאל יֵנֲחְלָש ינֹדַא םולָשורָמאיַו< :םוֶלָשַה רָמאַיַו ָתאְרְְל
 אָּנ-הְנִּת םיִאיִבְּנַה יֵנְּבִמ םִיַרְפֲא רַהַמ םיִרֲעְנְיִנְׁש יִלֶא ּואָּב הז הָּתַע
 חק לאה ןמענ רָמאִיַו :םיִדָנַּב תֹופְלֲח יִתְש ףֶסָּבְרַכַּ םֶהְל
 תֹופלֲח יִּתְׁשִיי םיִטרֶח יֵנְׁשּב ףְסַּכ םיִרְּכַּכ רצו רּב"ץֶרפינ םִיָרָּכִּכ
 חקיו ילָפַעַהְלֶא יאבד :וינָפל ואשיו ויִרָעַנ יֵנְׁש-לֲא { ןַּתיַו יםיִדָנַּב
 דמעיו אָבדאּוהְו5 :וכליו םיִׁשְנֲאָה"תַא חלשיו תִיָּבְּב דקְפיַנ םָדיִמ

ema; 1 prb 41 | = <6%זס ל 686 בָשָיְו | < 8 רֶהְטְו | זז * >65 | ? 6  
 cf 61155( | 12 5 6 cK) 06, (6)5(0 הָנָמַא || 693 דפרפ || 13 1 םִא (63% [יןבא

hexapl]) | 14. 15 °° GF“ EAeicone || 17 >6°?141 | 18 °° <65, dl (cfםא [יבא  
rpook. . . .) rpoo-דע  (kai ev6 ותוחִתָשָהְּב | < 64  c1 חלפי | * 1  fin vs) et 

cf5 אנ >(26786 | 20°  || povדש 060  dua 0000 éyw kai kupiwטטמסש % 

cfהָמומ | 22 °°  id 21 | °° <65 (hex) || 5 sic 8 6 plerisque MSS; al4,12;  
cf ad 15 28,23 || °°? add ex 5 | 24 * 65" plur,6<* || ל-ל >>65; F23 | 23  

3AS® sing | ל 6 x6 gkorewvév = ;לָפאָה 1 4 
Biblia. | 33 



 4 ב םיכלמ 6,1—5,26 :

 בע ּךְלֶה"ֹאְל רָמאּיו יזחג ןַאמ עֶׁשלֲא ֹיֶלֲא רֶמאֵנ ויָנרֲאלֶא
 לעמ שיִאיְּדפָה רֶׁשֲאכ 'ּךלָח יִּבליאְל ֹולֲא ראו :הָנֲאָו הָנֲא
 םיִתיִזְו םיִלָנְּב 'תחקלו ףָסָּכַה-תֶא תחקל תעה* ְךָתאָרְקְל ֹותְבַּכְרָמ
 ךְּג"קְַּדִת ןְמֲעְג תַעְרְצְוי :תֹוִחָפְׁשּו םיִדָבַעַו רֶקְבּו ןאָצְו םיִמָרְכ
 ס ּנָלָשּכ עֶרֹצִמ ויָנְפְלִמ אציו םֶלועָל עֶרֶב

 רֶׁשֲא םוקֶּמַה אָנהְּגַה עָשיִלֶא-לֶא םיִאיֵבְגַה"יִגְּב ּורָמאַוו 6
 הָחְקִנְו ןֵריַה-רע אָּג"הָכְלִג* ומ רצ ךיִנֶפל םַש םיבשְו ּונְחֹנַא
 רָמאָיַו םַש תֶבָשָל םוקֶמ םָׁש ּונְל"הָׂשֲַנְו תָחֶא הָרֹוק שיא םֶשָמ
 :ךלא יָנֲא רֶמאיַו ְךיָדָבְע-תֶא ךלו אָב לֶאוָה רָחֶאָה רָמאיו :ּוכל
 ליִפמ דָחֶאָה יֵהְיו :םיִצְעָה ּורָזְנו הָבְדְרַיַה ואביו םָּתֲא ליי
 יָנֹדֲא ּהָהֲא יִרָמאָיו קעָציו םִיָמַה"לֶא לָּפָנ 'לֶזְְּבַה-תֶאְו יהָרְֹקַה
 םוקְּמַה"תֶא ּוהֲאְריו לָפָנ הָנֲא םיָהלֲאָה-ׁשיִא רָמאיוֿפ :לּואָש אּוָהְ
 הי חלש ְךכ םֶרָח רָמאָיַז :זְרּבַה ףֶצו המשכו ץעזבצקנ
 : :והחקיו

 -לֶא רמאל ויָדְבעְדלֶא ץעּויו לֶאְרְׂשִיְּב םֶחְלַנ הָיָה םֶרַא ךְלָמּו
 לֵאָרְִׂיְךָלַמ"לֶא יםיִהלֲאָה שיא" חלי :יְתֹנֲחּת יֶנֹמְלַא יִנלָּפ םוקְמ
 חלש :'םיִּתְחְנ םֶרא םשדיּכ הנה םיָקָמַה רֶבַעִמ רָמָשַה רמאל
 רָמְשַגְו הריִהְזַהְוםיָהלֲאָה"ׁשיִא ול"רַמֲא רֶׁשֲא םוקְמַה-לֶא לֵאָרְׂשִיךָָמ
 הזה רָבָּרַה-לַע םִרֲאיָלַמ בל ֵעסייי ּוםִיָּתְׁש אָלְו תַהַא-אְל םָש
 למלא ונלשמ יִמ יל ּודיִגַּת אולה םָהיֵלֲא רֶמאְּיו ֹיָדָבֲע"לֶא אבק
 איִבָּנַה עָשיִלָאיִכ ּךָלָּמַה יִנֹדֲא אֹוָל ויָדָבְעִמ דָחַא רמי :לֵאָרְׂשִ
 רֶדֲחַּב ֵּבַדְת רֶׁשֲא םיִרְבְּדַהדתֶא לֵאָרְׂשִי ְֶּלָמִל דיני לֵאָרְׂשיְּב רֶׁשֲ
 ול"דַגיו ּוהֲחָּקֲאְו חַכְׁשֲאְו אוה יִהָכיֵא ּואְרּו ּוֵכָל רָמאיויצ :ָבּכְׁשִמ
 אביו דֶבָּכ לִיחְו בֶכָרְו םיקוס הָמָש חָלְׁשיני :'ןָתּדְב הגַה רָמאל
 אציו יֹםּוקְל םיִהלֲאָה שיא תַרְׁשְמי םַּכְשיויפ :ריִעָה-לַע ופקיו הָליֵל

 יָנֲֹא ּהָהֲא ויָלֲא ֹוָרֲעְג רָמאיִנ בֶכָרָו סּוסְו ריִעָה"תֶא בבוס לָתהַּנַהְו
 | 25 Kjָאמ, 0 ןִיֵאַמ | 26 7 אַלַה 006 zonne; sed 1 frt אל) | ל ins 6 6 ּףמִע |

 = 1 פצפ 6 (6) ָּתְחְקָלו . . ּתְתְקְל הָּתעְו | Cק 6, 5 * קצעצ םלרקה || * 1 ? 'ִּבהְו |
56% | 1? 6 6800 (Bonamus insidias; cf 65 30 9: kékpurrai) ואָבַחת (vel 

frt ּותַחְנִּתְנ | g ** 6 6םג6וססו id זס )6°( | ל 1? םיִאְּבְחָנ cf 8 (vel ft (םיִתָחנ | 
ro <655; Q --ור || rr dub; 6 rpodidwsiv ue, 0 proditor met sit; l + ּונַמָלְׁשַמ 
  6הפיא; 1 הָכיֵא (0 וכיִֵא) | ל  MSSּונְלָנִמ ; 1 [לַפנ] ּונָלְּכִמ | 13 *םסתמ elץ

 םוקל + 6 חפשו = רקבב;  cf 15 | 15 = 67 postםִיָתֹדְּב ןיִת=) | 14 6 סוס,
 עֶׁשיִלָא) 'לֶאָה שיא. ] ]f 65קזל רֶקֹּבַּב תֶרָחָמַמ (צ 1
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 :םֵתֹוא רֶׁשֲאַמ ּונָּתַא רֶׁשֲא םיִּבַר יִּכ אָריּת"לַא רָמאִיַו< :הָשַעַב הָכיִא
 הוהְי חַקְפִיַו הָאְריר ויָניֵע"תֶא אָג"חַקְפ היהְי רמאיו .עָשיִלֶא ללפְתירול
 תָביִבְס שָא בֶכָרְו םיפּוס אָלְמ רֶָה הָּגַהְו אְרְיו רַעֿנַה יניעזתֶא
 תֶא אָנְּרַה רַמאיַ הְוהְילֲא עָשילֶא לָלּפְתיו ללא לדיני :עָשיִלֶא
 םַהְלַא רָמַאיַפ :עָשיִלֶא רֶבדַּכ םיִרָוְנַַּב םָּכיַו םיִרָוְנַפַּב הָּזַהדינַה
 -לֵא םַבְתֶא הָכיִלּואְו יִחֶא כל ריִעָה הז אָלְו 3 ּףְרּדַה הז אל עֶׁשיִלֲא
 ןרָמְׁש םָאְבְּכ יֵהיֹופ :הָנֹוְרְמׁש םָתֹוא לוו ןׁשָקבִת רֶׁשֲא ׁשיִאָה
 -תֶא הָוהְי חקפינ ּואריו הָלָאיגיע"תָא יחקּפ הוהי עָשילֶא רָמאּו
 יעְׁשילַא-לָאי לֵאְָשִיְלַמ רָמאוײי :ןֹורְמׁשְךֹותְּב 'הָּגַהְו ואְריַו םָהיִניִע
 ָתיִבְׁשי רֶׁשֲאֲה הָּבִת אָל רָמאיו= :יִבֲא הָּבִא 'הָּכַאַה םָתֹוא ותא
 ושי לכי םֶהיִנְפַל םיִמָו םָחָל יש הָּבַמ הָּתַא ּךְּתְשקְבּו ָךְּבְרִחְּב
 ּותְשיו לכי הֶלודג "הָרְּכ םַהָל הָרְכִיַני םֵהינְרֲא-לֶא וכלי
 ץֶרֲאְּב אובל םָרֵא יִדּודְג רוע ופסידאלו םֶהְיִנְדאלֶא כליו יםָחְלְׁשִי

 כ לָארְשִי
 לעיו ּוהְנֲחַמ"לָּכ"תֶא םָראְּלַמ דִדָהְְּ ץֶּבְקי ןכדירחא יִהְיוּ

 דע היל םיִרָצ יהָּנַהְו ןּורְמְׂשְּב לֹודָנ בַעְר יהינ5 :ןוךֶמש" לע רצו

 הָׁשְמֲחּב 'םינֹוייִרֲ בָּקִה עבָרְו ףָסָּכ 'םיִַמָשב רֹומֲח-ׁשאְָר תּוֲִה
 רמאל ֹויָלֲא הָקעָצ הָׁשֲאְו המחה-לע רבע לֵאָרׂשִי למ יהי ףָסָכ
 מַה ךָעישוא ןואמ הָוהְי ךעשוי-לא רָמאּינ=ז מַה יגדא הָעיִׁשֹוה
 הֶשאָה רָמאּתַו ְךָכ"המ ֶלֶמַה ּהָלְרֶמאִיַו* :בקיהְךִמ וא ןְרגַה
 :רֶחַמ לכאנ יִנָּבדתֶאְו םויַה ּונְלְכאְנְו ְךנְּב-תֶא יִנָּת יֵלֵא הָרְמִא תאזַה
 ךְנְּבתֶא יִנָּת רַחֶאָה םויּב היל רַמאָו ּוהָלְכאָג יִנְּב-תֶא לשני
 הָׁשֲאָה יֵרְבְּדתֶא מַה עמָשְכ יִהיַופפ וּהָנְּב"תֶא אֵּבְתַּתַ נלְכאָנְ
 -לַע קשה הֵּנַהְו םֶעֶה אָריַו הָמֹחַה-לע רבע אּוהְו וויִדָנְּבתֶא ערקיו
 דמָעְיםִא ףסוי הכו םיָהלֲא ילדהׂשעי-הכ רָמאיַגפ :תִיָּבִמ ורְׂשְּב

 ותיבְּב בש ׁשִלֲאוי  :םחה לע יטפְׁשְרצ עַשילֶא שאר
16 1 6 121155 bmg | 18 >62 || 20 * 26MSS Edd 65% + אָנ | ° 1 ft c 

  (sic etiam [OX = 41[5, cf GBAהָּכַהַה ? | 21 == 8 (hex) || 1םָנָהְו 67367
mordtac); קו 'א הָּכמ הָּכַאַה 61 1 22,34 || 22 ins frt ,אל cf GLP | 23 6 

Tapéonke . . 0000601, 1 | ל >$AV || > <65 | 24 61 0 I 15,18 | 25 * pauc 
Ms םֶּנָהְו cf 20° | ל 686 5o |  Q *םיִנֹויְבִּד א םיִנֹוי יֵרֲח; זק םיִבּורֲח 
(stliquarusn, cf Luc 15,162) | 27 prps יל 'א = אל םא; 5 הל 1 prb 8 || 

30 1 ft 6 65 Ty | 31° >6. 
33° 
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 ךֶאְלמַה אבָי "םֶרָטְּב וינָפְלִמ שיא חלֶשיַו וָּתִא םיִבָשִי םיִנָקזַהְו
 הֶּתַה חַצְרְמַהְּב חלָש-יּכ םַתיִאְּרַה םיִּנַקְּזַהְד לא רַמָאואּוֲהְו ויָלֵא
 ותא םָּתְצַחְלּו תלה ורגס ְךֶאלְמַה אָבּכּואר ישארדתֶא ריִסָהְ

 הָּגַהְו םּמע רֶּבַדְמ ונדועיי :ויְרֲחֲא וינדַא ילנר לוק אולה תל

 ליחוא"המ הָוהְי תַאַמ ּהָעְרָה תאָז"הַּגַה רָמאיַו ויִלֶא דרי ְךַאלּמַה
 רַמֲאו כ הָוהְירַבְּד 'ּועָמש עֶׁשיִלַא רָמאַוי ל ם :דֹוע הָזהיל
 רַעָשְּב ילֶקָשְב םיִרעָש םיִתאָסְו לֶקָשְּ תָלְס"הַאְס רֶחָמו תַעָּכ היהְי
 יֿיִהלֲאָה שיִאתֶא' ודע ןֶעׁשְנ מל רֶׁשֲא שילָשַה ןעיול :ןורָמְש
 רָמאיַו הָּגַה רֶבָּדה הָיְהיַה םִיִמָשּב תוברא השע הוהְי הָּגַה לַמאיִו
 םיִשָנַא הָעָּבְרַאְו* | פ :לכאת אל םֶשִמּ יִניִעְּב הָאֹר הָבָּנַה
 םיִבְׁשי ּונֲחְנֲא הָמ ּוהֲעְר-לֲא ׁשיֶא ּורָמאֹיַו רַעָׁשַה חַתַּפ םיִעְרָצְמ יָה
 םש ּונְתָמְו ריִעָּב בַעְרֶהְו ריִעָה אֹובָנ ּונְרַמְאדםִא+ :ּונְתִמדדע הפ
 וניחי"סא םֶרֶא הנחמ" לֶא הָלָפִנְ ּוכָל הָּתַעְו ּונְתְַמְו הפ ּונְבְׁשיםָאְ
 םֶרא .הגַחְמלֶא אבל ףֵׁשֹנב ּומָקַיו ּנְתָמְו ּונָתיַמְי-ֲאְו הָיָחנ
 ועיִמְׁשִה יראו :שיִא םָשןיִא הֵּגִהְו םרא הנחמ 'תצק"רע" ואביו

 שיא ורמאיו לוד לח לוק סוס לוקו בכר לוק םֶרַא הנחמיתֶא
 -תֶאְו םיִּתְחַה יִבְלמתַא לֵאָרְׂשִי ְּךֶלַמ ונילע-רכש הּגַה ויַחָאלא
 -תֶא ּובְזעַיו ףָשֶּנַב ּוסיָנְיַו ומּוקיוז :ונילֲ אובל "םיִרצִמ יכלמ
 ּוסניו "איה רָשַאּכ הָנֲחַמִה םֶהיֵרֹמֲח-תֶאְו יםֶהיִסּוְסדתֶאְי םֶהיִלַהֶא
 -לֶא ואביו הָנֲחֹמַה הצקזדע הָלָאַה םיִעְרְצַמַה ואביו :םָׁשְפנלָא
 כליו םיִדנְבּו בָהֶזְו ףָסַּכ םֵׁשִמ ּואְׂשִו תש לכו 3 דָחֶא לֶהֶא
 :ונמטיו כליו םֵׁשְמ ּואְׂשִו רחא לֵהֲא-לֶא ואביו ּובְׁשו ּונָמָטי

 -םוי הַָּה םויַה םיִשע ּונָחְנא וןכדאל והָער-לֶא שיא ורָמאיופ
 ןווע ּונֲאָצְמּו רקְּבַה רֹוָא-דַע ּוניִּכחְו םיִׁשָחַמ ּונָחנַאו אוה הָרשְּב
 ירעש-לָא 3 ףארקיו אב וס :ךלמה תיַּב הָדיִנַנְו הֶאבְנְו ּוָכְל הָּתַעְו
 ׁשיִא םש-ןיִא הֵּנַהְו םֶרֲא הָנֲחַמ"לֶא ּונאָּב רמאל םָהָל ּודיִגיו ריֵעָה

32°lc 30 'Q1 | ל sic 4 (3) | ©? exc vb nonn | 1 למה cf 7,2 | 
 | ּך7מַה  | °° >6 1 ₪( | 2 *1 6 nonn MSS Edd Vrsעמש 7,156 62
b-b 65 rg .66םג | 4 657654 ‘Jj | 5 °>6°;,14 || 5-ל GPA 66 uédov (? pr 
6 pépoc 6577; cf GL) | 7 הוהיו cfad I 3,10 al | ל סמ 5 לָא, ו 

(c 63) || 5 sic 8 (c 636( ; compl MSS Edd לוק || % pauc MSS GLE +), 1 
₪ (c 6565 *( | = 1? (םֶניִרַצִמ | 7 5-5 >6 65 | 2 ל 600 ), ,) הנחמּב ;16 1 

 הָמַה 'אכ 'מַּב | 8 >6? | 9 >6ל | זס *1 ירעש ) et 65גס  vel )cfאגה 'אכ 'מָה
cf םהל et 11 (etiam SEW). 



7,11—8,5 REGUM II 517 

 :הָּמַה רֶׁשֹאַּכ 'םיִלָהֶאְו רּופָא רֹוָמֲחַהְו רּוסֶא םָּסַה"םִא יִּכ םֶרֶא לוקו
 הָלְי ְךֶלֶמַה םָקיניצ :הָמיִּפ למה תיּב דינו םיִרעְׂשַה אָרְקיַויי
 -יִּכ ּועְרַי םָרֲא ּונָל ושַעְררַשַא תֶא םֶכָל אָּנ"הָדיִנֲא ויָדְבעדלָא רָמאיו
 נאְצְודיִּ .רמאל יהדׂשהב יהבֲחַהל ּהָנֲחַּמַה"ְוִמ ּוָאְצַו ּונחנא םיִבַעְ
 רַמאיו וידבעמ דָחֶא ןעינ 3 :אָבְנ ריִעָה-לֶא םייַח םֵׂשּפְתַנְו ריֵעָהְוִמ
 םגִה 'ּהָבַדּורַאְשִנ רֶׁשֲא ירֲאְׁשִנַה םיִסּופַהְִמ הֵׁשַמֲח אָנּוחְקיו
 ילארשו ךןומַה"לֶכְּ םָנַה ּהָברַאְׁשִנ רָשא" לארי ןומֲההלְכ

 למה חלָשינ םיָסּוס יב יש קיי :הָאְרנו הְָלְשנְוּומָת"רְׁשִא
 ןריחדדע ֿםֶהיֵרֲחָא ֵּכָלַיַוופ :ּואְּ ּוכְל רמאל םראי-הנחמ ירח
 םִזְפֲחהּב םֶרא ּוכיִלָשַהְרָשַא םילכו םיִדָנְב הָאלִמ .ףרהלב הֵּנִהְו
 םֶרא הנחמ תֶא זיו םֶעָה אָציַוי :ךלמל דנו םיִכָאְלַמַה ּובָׁשו
 לְלמַהְןוז :הָוהי רַבְדַּכ לֶקָשְב םיִרעָש םיַתאָסְו לש תלֹט- הֶאְס יהינ
 םַעָה ּוהָסְמְרִיַו רַעָשַהלַע ודודלע ןעְׁשְג-רֶׁשֲא שיִלָשַהתֶא דיִקּפַה
 למה תֶדְרְּב ירד רֶׁשֲא םיִהלֲאָה שיא ירָּבְ רֶשֲאכ יתמיו רַעָשַּב
 םירעש םִיַתאָס רמאל למה" לֶא יםימלָאה שיאי רבַדַּכ יהיו :וילֲא
 ןעירופ :ןוְרֶמְש רעׁשְּ רֵחָמ תַעָּכ הָיָה לֶקֶשְּ תֶלפהָאְסּ לְֵׁשּב
 םִיַמׁשַּב תוּבְרַא השע הֶוהְי הָּגַהְו רמאינ םיִהלֲאָה ׁשיַא-תֶא שיִלָשַה
 :לָכאת אל םָשַמּו יִניִעְּב הָאר ךּנַה רַמאיַו הזה רֶבְּדַּכ הָיָהְיַה
 פ | :תֶמָּיַו רעָשַּב םעֶה ותא ּוסָמְִיַ ןַּ ליה

 ימּוק רמאל ּהָנְּב"תָא הָיֲחֲהרׁשַא ּהָשֶאָהְלֶא רָּבּד עשוי 8
 אָּבםְנְו בָעְרְל הָוהְי .אָרְקיִכ יִרּנְּת רָשַאּב יִרּונְו ְךַתיֵבּו יִּתַא יִכְלּ
 יםיִהלֲאָה שיא רַבְדַּכ שעתו הָשאַה םקִתוי :םיִנָש עַבש ץרְלֶא
 הָצְקִמ יהי :םיִנש עבש יםיִתְשְלַּפ ץֶרָאְּב רֶנָּתַו ּהָּתיִבּו איָה ּךְלִתו

104 - 

 ְךְלֵמַה-לֶא קָעַצְ יאָצָתַו יםיִתְשַלּ ץֶרֲאַמ הָשאָה בָשִּתַו םיִנָש עבָש
 םיָהְלֶאָהדשיִא 'רענ יזחְגלֶא רֵּבַדְמ ֶלַמַהְו+ ּהְָׂשילֲאְ ּהָתיֵּב-לֲא

 יה :עָשיִלֶא הְָׂע"רׁשֲא תֹולְגה-לְּכ תא יל אָגהְרפס רָמאל
Ir 1 6 nonn MSS 65%*87 plur | 12 °1?c6 6 םֶחיִלַהאְו |  velזס { 1 'אָהְו  
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 518 ב םיכלמ 19—8,6

 ud sve nN ה"א 2 תֶא -- רַפַסַמדאּוה

 ..:.ן|י*

iesביִשָה ל דחֶא סירס למה הש ו יל-רפסתו האל  
 ץֶרָאָה-תֶא ּהָבְנע םוימ הָדָשַה תֶאּובְּת-לְכ תא ְּל"רְׁשֲאלַּכיתֶא

A x 
 רמאל ּוָל"דַנו הָלֹח םֶראיְּדְלַמ דֹוַהוְבּו קׂשַמַּד עְׁשיִלֲא אבוד

 ְףְריְּב חק לָאהְוֲח"לֶא ךֶכֶמַה רָמאּיו :הָּגַהְ"רַע םיָהלֲאָה ׁשיִא אב
 רֹמאָל "ותֹואַמ הוהְי-תֶא תְׁשַרָדו םיִתלֲאָה שיא תאָרְקל ד הנ
 -לֶכְו ודיְב הָחְנִמ חקיו ותאָרקל לאח ליל :הֶז "יִלָחַמ הָיִתֶאַה
 -ןְב ךְנְּב רַמאינ ויֵנָפַל דַמַעַיַו אביו למג םיִעְּבְרַא אשמ שמ בּוט
 רֶמאיוופ :הָז יילחמ הָיְחַאָה רמאל ָךילא יִנַחְלש טרא"דלמ ירדה
 :תּוָמָי תומדיּפ הָנהְי יִנֲאָרַהְו הָיִחִת הֶיָח 'אָלְִרַמָא ךל עֶׁשיִלָא גיא
 רַמאיַוצ :םיִהלֲאָה שיא ב שב דע 'םשיו ויָנָּפִתֶא "דמַעַיַנ יז
 ינבל ְׁשעֶּתרַׁשַא תֶא יִּתְעַרְי יִּכ רָמאּיַו הכב ינֹדֲא עּודִמ לאזח
 םֶהיֵלְלֹעְו גוַהֶּת בֶרֲחַּב םֶהיֵרֲחבּו ׁשֵאְּב תַלְׁשִת םֶתיֵרְצְבִמ הע לארְׂשִ

 יִ יבָלְּרַה ףחבע הָמ יכ לֵאהְזֲח רֶמאּוי: :עְקַּת ֶהיִתְרַהְו שטר
 למ ּךְתֶא הָוהְי יִנָאְרִה עָשיִלֶא רָמאּיו הָּנַה 'לָנַה רֶבְּדַה הֶׂשֲַ
 רַמָא-הַמ ול רֶמאיַו ויֵנֹדֲא-לָא אביו עֶׁשיִלָא תֶאַמ ליי :םָרַא-לַע
 לֵּבְכַּמַה יחקיו תָרָחַּמִמ יִהְיוּ :הָיְחִת הָיָח יל רַמֲא רֶמאיַ עֶׁשילַא ל

 פ  :ויָתחַּת לֶאהְוח לִי תמי וינַפ- לע שפי םִימַּב לָּבִטיו
 למ טפְׁשֹוהיוי לארי ּךְלִמ בֵאְחַאְדןָּב םָבויל ׁשֵמֲח תַנְׁשְבּויפ

 םִיַּתְׁשּו .םיִׁשלְׁש-ןביז :הָדּוהי למ טָפָשּוהְיְּב 'םָרֹוהְי ךְלְמ יהָדּוהְ
 ָָרַדְּב ְךכיני* :םִלָׁשוריִּב למ יהָנׁש יהָנֹמְׁשּו וכְלָמב הִיָה הָנָש
 וֶל-הַתִיָה בָאָחַאזתּב יִּב בָאְחַא תיִּב גע רַשָאּכ לארי יכלמ
 -תֶא תיִחְשַהְל הָוהְי הָבָאאְלְי :הֹוהְי יֵניֵעְּב עַרָה שעיו הָשאל

6 sic 8:1 --ה |7cfad I 15,18 | 8 536 13. 15. 20; alloc לאזח | 6 
pl MSS Edd ותֶאַמ | < 6[ ב6 12 | ף * 6 34 7 | ל ₪ 85 | זס * <6* | 6 
180155 Q Vrs ול | rr 5 6075 א. (חסק)(טדף ₪0 ,06 (cum 00( = דמעיו 

(sic prps) |? 1 prb 6 9 (conturbatus est) םשיו (sed 67014 + td 0000, quare 
1? 4) | r2 GFN | 13°6+6 reovnkig || ל >6* | 5 3% + לאזח | 6 

pc MSS GMSS 018899: ql | ל Or DQ | © prps ;לע cf ad 14,23 | 17 * 6“ 
 םיִנָש | 18 20 216% השא.  c=; 0םיִעְּבְרַאְו | * א הָנָׁש
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 -לָּכ יויֵנְבְל ריִכ ול תַתָל "ולדרמָא רֶׁשֲאַּכ ְָּבַע דָנָּד ןעַמָל הָדּוהְי
 ל םָהיֵלע ּוכְלמַַ הָדּוהְי-דִי תַחָּתִַמ םודָא עֶׁשּפ וימי :םיִמָיַה

 הָכיַו הלל םק אּוה-יַהְיַו ּומִע בֶכָרָהלָכְו יהָריִעַצ םֶרֹו רַבֲעו>י
 :רילֲהֲאְל םַעָה סניו' בֶכֹרָה יִרָש "תאו לא יביבּפַה םודאדתֶא

 הנבל שפת זָא הגה סויה דַע ההד תַחַּתִמ םדָא עַׁשְפיו=
 םהְדאלַה הָשָע רֶׁשֲאלָכְו םֶרוי יִרְבּד רָתָיְופ איהה תעָּב
 םֶרוי בָּבְשיִנ< :הָדּוהְי .יכְלַמְל םיָמְיַה יִרְבִּד רֶפסדלַע םיבּותָּכ
 נָב ּוהָיַזִחַא ְּלְמִיִנ דֶוָּד ריִעָּב ויָתבֲא-םע רֶבְקיו ויָתְבַאדםַע
 פ  :ויָתְחַּת

 ךֶלְמ לֶאְרְשו ָךַלָמ בָאְחאְִּב םֶרֹוְל להָנָש הָרְׂשֲע-יםיִּתַׁש תַנָשָב
 ּוהָיְזַחַא ּהָנָש םיִּתְשּו יםיִרְׂשֲעד ב6 : :*הָדּוהְי ּךְלֶמ" םָרֹוהְו"וְב ּוהָיְזַחַא
 יִרְמֲעדתַּב והיְלַתע ומָא םֵׁשְו םֶלָשּוְריִּב ךָלְמ תַחַא הָנְׁשְו ּוכְלָמְב
 הָוהְי ִניִעְּב עֶרָה שעיו בָאָחַא תיִּב ךְרֶדְב ךָליול :ילארְׂשִ ךלמ'
 -ןֶּב םֶרּוידתֶא es :יאוה בֵאְחַא-תיַּב ןתח יִּכי בֵאָחַא תיִבְּכ
 יםיֵּמַרַא וכו דַעְלִּג "תָמְרֶּב םֶרא"ְדלמ לֵאְזח "יב הָמְחְלַמַל בָאָחַא
 רֶׁשֲ םיִּכַמַה"ְוִמ לאָעְרויִב אָפְרְתַהְל מַה םרֹוי בֵׁשיוופ :םֶרּוידתֶא
 -ןֶב ּוהָיְזִחַאְו םָרֲא kh לָאהזֲח"תֶא ומָחְלהְּ הָמְרָּ מימרא הב

 2 אה הָלחיִּ
 ַח ול רֶמאֹיו םיִאיִבּנַה יִנָּבִמ דָחאָל אָרָק איֵבָנַה עָשילָאְוי 9

 - תאָבּי :דָעְלִּג תמר ךלו רב הנה ןמשה ךפ חק ּךֶנְתָמ
 a ְךוָּתַמ \תמקהו ָתאָבּו יִשָמְנְֶּב יטַפְׁשּוהְידןְבָי אּוהְי םָש-הַאְרּ
 ושארדלע תקציו ןָמָשַהךפ ַתְחקָלְופ ורָדֲחְּב רָדָח ותא תאיבהו
 תֶלַּה ּתחתָפּו לֵאָרְׂשִילָא ּךֵלַמְל ְּךִּתְחִׁשִמ הוה רַמָא-הּכ ָּתְרַמָאְו
 אבידל :רעְלְ תֹמָר יאיִבָּנַה רעּנַהי רעּנַה ל :הָּכַחִת אָלְו הָּתְסַנְו
 אּוהָי רַמאּיַ רֶׁשֲה ךיֵלֲא יל רֵבָּד רָמאיַו םיִבָשְי פיה ירש הֵּנַהְ

Ig = >6% | ל ca 6oMSS Edd Ch GLASAyE לּו; >6; 1 ויָנָפְל' 6 1 1136 | 
21 * 6 Z(e)wwp 9 Sei; prps הרעֹצ | * 1: בָבּפַה 0" | 1 frt IAN}, sed 
21b frt crrp || 9% >2Ch 21,9% || 22 lac? | 25 * 9,29 679 NNN || ל >11MSS || 
6-6 +6; 1 frt 6 9,29 ה לע | 26 * 2Ch 222% םיִעָּברַא | לל <Ch; 67 pro 

  ₪ 29 et adתַמרב,  | 28 °Ch by | * 1 84>0(6ם?) °  Axaog | 27ירמע
1 22,3 )65* = 1) || > prps םיִמרָה cf Ch | 29 3 Ch in |  >ChGP; cf 28°] 
65 65 | Cp g, I cf 8,28° (id 4. 14) | 2° >3; 67 post ישמנ-ןב | Tie 
mlt MSS Edd Vrs לע | 4 ** prb add (1 .(איבנה רענ \ 
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 משה קי הָהיּבַה אביו קו :רֶשַה יא רמי מ יא

 סנו ךינֹדַא בֵאָהַא תיּבתֶא יהָתיִּכָהְ :לארשודלה הָוהְי העל
 -לָּכ דַבֲאְו* :לָבזיִא ךימ הָוהְי יֵדְבעלְּכ יַמְדּו םיִאיִבָנַה יֵדְבֲעויַמְּ
 :לֵאָרׂשיְּב בּוזָעְו רּוצֲעְו ריִקְּב ןיִּתְׁשִמ בֵאחֲאְל יִּתַרַכְהְו בָאָחַא תב
 -ןְב אָשַעַּב תיִבְכּו טַבְנְרִּב םֶעְבְרִי תיִבְּכ בֶּמִחַא תיִּבתֶא יִּתַתַנופ
 חַתְפִיַורְבק ןיִאְו לאערזי קלְחְּב םיִבָלְַּה ולְכאְ לָבויַאזתָאְ : :הּיִחַא
 םולשה 5 ירָמאינ ויָנדֲא יִדְבַעְדלָא אָצְי אוהיו  :סנו תלָּדַה
 -תֶא םָּתְעַרְי םָּתַא םֶהיֵלֲא רֶמאַיַו יִלֶא הָּנַה 'עֵגְׁשִמהיאָּב עמ
 תאֹזכְו תאָזְּכ רָמאיו ּונל אָנ"דּנַה רקש ּוְרמאיַו יי :וחיִשדתאְו שיִאָה
 ּורהמיו 3 :לֵאָרְׂשִילֶא ְךֶלַמְל ְּךיִּתָתְׁשִמ הוהְי רַמֲא הָּכ רמאל יִלֶא רַמָא
 רֶפושַב ּועְקְתִיַו תיִלַעַמַה םֶרָּגדלֶא ויִּתְחַת מישו ודְנַּב שיא ּוחָקיַו
 דלא יִשָמָנְִֶּב יטָפָשוהְיְּב אּוָהְי רַׁשָקְתִיַוי אה למ ורמאיו
 יִנּפִמ לֵאָרׂשִיהלָכְו אּוָה דָעְלִ תֶמְרְּ רַמֹׂש הֶיְה 'ֹםֶרֹויְו םרוי
 -ןִמ .לאֵעְזיְב אּפַרְתָהְל יּדלמַה םֶרֹוהְי בְׁשיויפ :םֶרא מ לאז
 םֶרא למ לֶאָזחְתֶא ומַחלַהְּב 'םיֵּמַרֲא ּוהְּכי רֶׁשֲא םיִּכמַה
 ידיִנל תֶבְְל ריִעָהְִמ טיִלְפ אצְודלא םֶכָשְפַנְ שי"סא אּוהְי רָמאיַו
 הָמְש בכש םֶרוי .יּכ הָלאָפרזְ ךְליו אּוהי בכרי :לאָערֶזיִּב
 -לַע רע ָפֹצֲהְוול :םֶרּוידתַא תֹואְרְל דַרָי הָדּוהְי ְךְלַמ הָיְזַחַאַ
 יִנֲא תַעפְׁש מאיו ואֹבְּב אּוהְי תַעְפָש-תֶא ארו לאָעְרֶזיְּב לדְנמַה
 S18 :םֹולְׁשַה רמאיְו םָתאָרְקל חלש בכר חק םֶרוהְי רֶמאּיַו האר
 אּוָהְי רמו םולשה לה רַמָאהְּ רמאיו ותארֶקל סּופַה בכר
 רע אלמה" רמאל הָפֹצַה דיו יִרֲחֶאדלֲא בס םֹולָׁשְלּו "המ
 -הָּכ רֶמֲאיו יםֶּהְלַא אָבִיו לנָש וס בכר הלר :בש-אלו םַה
 :ירחאדלא בס םולָשלּ ךלזהמ אּוָהִי רָמאַּו יםולְׁש למה רַמָא
 אּוהָי גַהְנִמְּכ גָהְנַּמַהְו בש-אלו םָהיֵלֲא*דֲע אֵּב רֹמאָל ; הָפֹצַה ךְגיו
 ובכר ראי ֿףֿפָא םְרֹוהְי רָמאנ: :גַהְנִי ןועָנְׁשְב יִּכ יִשְמְנְְְב

6 1 pלע || 7 * 6 הָּתִרְכַהְו מז cfCh | *1? --ּת 6) 5* | 81 frt 6 GTA (trsp :( | 
rr * 16 27MSS Vrs plur || b 8'5T | r2 cf3 | 13 incert| 14 * 2 | 7 לע | 

5 prps [אוהי | 15 * >6MSS (cf sh) | ל cf 8,28° || © ins 6 32MSS Tn (cf Gn 
 23,8) vel 6 6 יִּתָא | 4 09 דִיִנַהְל, סצ דיִגל | 17 1 ft תעפש vel העפש |
 18 קזקs םֶהיֵדֲע | 10 5 65 ויָלֵא | ל 1 6 mlt MSS Seb Edd 'שֶה | 20 41 דע

ut 18 | 21 63 plur.םָהדדע (םֶהיֵדע  | vel 
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 .גיי ליה

reּוהָאְצְמיו אה  Diתֹוֲאְרּכ יהי :ילאערקה תב  
 "דע יםולְׁשַה הַמ רָמאַו אּוהְי םוֶלָשַה רמו אּוהְי-תֶא םָרֹוהְ

 רָמאָיַנ סָּנְַוויָדָי םֶרֹוהְ פה :םיִּבַרָה ְֵפְִׁו מא לביא ינּונְז
 םָרֹוהְי"תֶא ךו השק ודי אָלְמ אוהיו :היזחא הָמְרְמ ּוהיְזחַא-לָא

 יִנֲא הקר: רלאערמבו תֹובְנ הרש 2 תל והללשה אש השש
 ויל אָשַנ הָוהיִו ויֵּבֲא בָאְחַא יִרְחֶא יֿםיִדָמצ םיִבָכְ תֶא הָּתַאְו
 יִתיֶאְר ויָנָב יִמּדתֶאְו תובָנ יִמּדִתֶא אלזא :הָּזַה אָשמַהתֶא
 אָש הָּתַעְו הָוהְיְדםְאִנ תאּזַה הֶקַלָחַּב ל יִּתְמֹלְׁשְו הָוהְיִאִנ שָמָא
 סנו האָר הָדּוהְיְִלִמ היזחאוא :הוהְי רַבְדְּכ הָקַלַחְּב הָכלְׁשַה
 דלֶא והְּכַה ותא-םנ רָמאיַנ אּוהְי ויְרֲחֶא ףדרינ 'ןגה תיִּב ְּךרד

 םָׁש תֶמָיַ ּוָּדנִמ סגיו יםָעְלְבײתֶא רֶׁשֲא רג-הָלעמְּב הָבּכְרֶמַה
 'ויָתבאדםע' ּוָתָרָבְקִב ותא ּוְּבְקיִו הָמָלָשּוְרַ יויָדָבֲע ותא ּובְּכרו
 ְךלֶמ בָאְחַאְְּב םֶרּויָל הָנָׁש הָרְׂשֲעתַחֶא תַנְׁשְבּופ פ דְוְּדריִעְּב
 לֶבְזיִאְו הָלאָעְרְזִי אּוָהַי אבי | :הָדּוהְי-לַע הֶיְזַחַא
 :ןולחה רעְּב ףָקְׁשַּתו ּהָׁשאְר-תֶא בֶטיִתַו ָהיֶניֵע ךּוָּפּב םֶשָּתַו הָעָמַׁש
 ייִנָפ אְׂשו= :יָנֹדֲא גרה יִרְמז םולָשַה רֶמאָּתַו רַעָשַב אָּב אּוָהְיַויי
 יהָשלָש םִינְׁשי .ויָלַא ּופיסשיו "יִמ יִּתִא יִמ" רָמאיַנ *ןולחַהדלֶא
 -לֶאְו ריקה ּהָמְּדִמ זיו ָהּוטְמְשיִו וֶהּומְמַש רַמאיוג :םיסירס
 -תֶא אָּנודקְּפ מאיו ּתְשיו לכו אביו :יהַנֲסַמְרּו םיִסּופַה
 -אלו ּהָרְבְקל ּוָכְליִג5 :איִה ךלמ-תב יִּכ ָהּורְבִקְו תאּוַה הָרּורַאָה
 = דינו בָשיַנ6 :םִיָדיַה תֹוקַכְו | לה תֶלְָקּנַה"א יִכ ּהָּב ּואָצַמ

 תלבנ יה ה רֶׂשְב"תַא םיבלפה ילכו לארה קלהב

 תאָז ּורְמאְויאל רֶׁשֲא 'לאעֶו קלְתְּי הָרְשַה יגדל ןמרּ לביא
1prb ₪ || 25 * 5 ftp) 446 | ל 69* דע;  alWQ22 *16 65 םּולָש;  

  JN | 5 dl (dittogr) | %1 prb 6 8יִכ  et insרֶכְז  1 prb 6 60945ל | 149
 | (דח [א]גוז) דָמָצ; 1 םיִדמֹצ ץe! םיִדְמַצ | 27 *? = םיִנָג J +66ס 19,21); 67 ןורח

5 1 (cf 6) na) vel ins [י' (c 3) | © cf ad Jos 17,11 | 28 * 6°+-ָבָּכרָּמַהִלָא 
  6 0דץ, 14 || °° 6 ך-ד 141 | bb >GBL || 32 5 657 + kai eidev 6ּוהָאיִביְו

  ue), 1 prb 41 | °° 65 500, 148 | 33 1(ח éuod 066(יִּתַא ימ) <0ד00מ0ו ןג6ד
 6 —Q F | ל 1 prb: 6 Vrs ָחּופ-- (ָהְנֶס--) | 36 >6 | 37 * א תֶיָחְו 0 .

 התיהְו | "הכס =
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 בְּכַינ ןוְרְמְשְּב םִנְּב םיִעְבְש בָאְחַאְלו 16 | ם :לָבָזִא
 'םיגָמָאָהלֶאְו םינקּזה ילאָעְרוְי יִרָשלֶא ןורְמֶש חלָשיַו םיִרָפְס אּוהְו
 םֶכיֵנְדֲא יִגְּב םָכְּתַאְו םָכיֵלֲא הֶּגַה רֶפְפַה אֹבָּכ הָּתַעְוי מאָל בָאְחַא
 בּוֵּטַה םֶתיִאְרּוי :קְׁשֵנַהְו רַצְבִמ ריֵעְו םיִסּופַהְו בֶכָרָה םֶכְּתַאו
 תבל ומָחְלְְ ויִבְא אָפִּכ-לע םַּתְמַשְ םֶכיִנְדַא יִנְּבִמ שיַהְ
 ודע אל םיִכְלִמַה יִנָש הֵּנִה ורמי דאָמ דֶאְמ ואָרְינ+ :םֶכיִנְדא
 ריִעָה לע ראו תִיַּבַהדלערׁשַא חַלְׁשיו ּוגָחָנֲא דמג יאו ויָנָפְל
 רמאּת-רָשא לכ ּונחנא ףיִדְבע רמאלואָּהיהלֲא םיִנָמָאָהְו םיִנָקְּזַהְו
 םֶהיִלַ בתיו :השע ּףיִניִעְּב בוטה שיא ְךְלֶמֵניאְל הָשענ ּונילֲא
 יִשאָרתֶא וחק םיִעָמש םָּתַא יל םֶּתַא יִלדםא רמאָל יתיֹנָׁש ור
 ךלַמַה יְנֶבּ הָלאֲעְרז רָחָמ תַעָּכ יֵלֲא 'ּואָבּו םכיִנְדַא-ינב ישא
 רַפַּסַה אָבְּכ יהיו :םֶתוא םיִלְדנְ ריִעָה ילדְג-תֶא שיא םיִעְבְש

 -תֶא ּומיִשּיַו שיא םיִעְבש ומהי מַה גָּבתֶא וחקיו םֶהילֲ
 ול"ידָנִיַו ְךָאְלַּמַה אָבָוé :הָלאעַרְזְי וילֲא ּוחלשיו םיִדּודַּב םָהיֵׁשאָר
 חַתּפ םיִרְּבִצ יִנֶש םָתֹא ומיש רֶמאיַ למה ו ישאר ּואיִבַה רמאל
 םַעָה לכלא רמאיו דמעיו אציו רקפב יהי :רָקְּבַה-דע רעְׁשַה
 -תֶא הָּכַה יִמּו ּוהָנְרָהֶאָו ינדַא-לע יִתְרשק יִנַא הַּנִה םֶּתִא םיקִדצ
 רָּבדירׁש הָצְרַא ּהָוהְי רַבְּדִמ לפי אל יִּכ אופָא ּועְדס :הָלֲאלָּכ
 :ּוהָילא ודְבע יב רָבּד רֶׁשֲא תֶא הָשָע הָוהיִו בָאְחַא תיֵּב-לַע הָוהְי
 לדני לאָעְרזיְּב בֲאָחַאזתיבְל םיִרָאְׁשִנַה- לכ תֶא אּוהְי ךיַויי
 סקי :דיִרָש ול" ריִאָשָה יתְלְּבדע ויִנַהְלְ ויָעְדְיִמּו
 יאצְמ אּוהְיְו זָךרּרַּב םיִערה דָקע-תיִּב אּוָה ןוְרָמש דל אביו

 יוד =

 ּוהָיְזֲחַא יֵתַא ּורמאיַו םָּתַא יִמ רַמאיו הָרּוהְיְלַמ ּוהָיְזַחַא יֵחַא-תֶא
9 pe 

 םּושְפִּת רֶמאיניצ :הָריִבְגַה יִנְבּו ךלַמַהיִנְ םֹוִלְׁשְל דָרָּגַו ּונְחַנֲא
 םִיַנְׁשּו םיִעָּבְרַא ידָקֹע"תיֵּב רְֹּב-לֶא 'םּוטָחְשיַו *םייח םוׂשָפִתיוי םיִיַח
 בְדָנּוהיתֶא אָצְמִיַו םַשִמ לי ס :'םהמ שיא ריֵאְׁשִהאָלְו שיא

Cp ro, ז *16 619 לֶאְו ריִעָה )06 MSS 3-+- לאו) | ל ins 6 6" יִנָּבדתֶא | 2 1 
6 IMS Edd Vrs יִרעו | 4 <655 | 5 6 rowmdouev, 1 41 | 6 5 1 prb 6 5 
  || 5 prps 6 pc MSSישארדתא)  (anteשיִא  <:7155 5%; frt dl; 67יִנָש | ל 6

  8תיִּב | % 6 ּואיִבָהְו | 7 1 קזמ 6 63 םּוטֲחְׁשיַו | 8 = 61 ודיני ואביו | זז
(Brxiorebovrac, cognatos=)WN3 (frt 1) | 12 >6PLY; ; 1 אוהי | 13 7 Gry 
N$QG); 1 prb אָצְמִיַו (al אצמ Nini) | 14 *-* >pc Mss 688 | ל 1 ₪ DY— (cf 

 . MSS inversריאשה) || < 8 רקע || 5-7 םסממ
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 ישי יָּדְבבְלהתֶאֹי ׁשיַה ויָלֵא רַמאיַו ּוהָכְרָביו ותאְרְקל יִבָבְרְְַּב
 ןתינ ּךְדָיתֶא הָנֶּת שי ישי בֶדְנוְהְי רמו בבל םע יִבָּבְל רָשַאּכ
 יִתֲאְנְקְּב הֵאְרּו יּתֶא הכל רָמאנופ : :הָבְכְרּמַהְילֶא וילא והלעיו ודי
 םיִרָאָשְנַהְדלָּכ-תֶא דיו ןווְמְׂש אביו :ְּבֶכְרְּב ותא ּובָּכְרו הוה

 ּהָיְלֲאלֶא רּבּד רׁשֲא הֹוהְי רבְּפ יָדמַׁשֹה-רע ןורָמְְּב בָאחַאָל
 -תֶא דבָע בָאְתַא םָהָלֲא רָמאָיַו םָעָה"לְּדתֶא אּוהי ץֶּבקו ם

 "לָּי לעּפַה יִאיִבְנ"לְב הָּתַעְופ :הּבְרַה ּונָרְבעַי אּוָהְו טֲעְמ לעַּבַה
 לַעּבל יל לֹוָדָּג חב יִּכ דָקְפַילַא שיא יֵלֲא ּואְרְק ֹויְנֲתַּכדלְכְו ויַדְבַע
 -תֶא דיִבֲאַה ןעֶמְל הֶבְקָעַב הָשָע אּוהְיְו הָיִחְי אָל דֵקַּפורְׁשַא לכ
 חלש :וארקיו לֵעַּבל הָרָצַע ּוׁשְּדִק אּוהי רֶמאינ>פ :לַעָּבַה יְִבְ
 רֶׁשֲא שיא רֶאָשְנְאַלְ לַעַבַה יֵדְבע-לְּכ ואבוי לֵאָרְׁשילְכב אּוהי
 רַמֲאנ>> :הפְל הַּפ לֵעַּבַה-תיִב אלי לעּבַה תיִּב ואבו אָבְאל
 םָהְל אצינ לעּבַה יִרְבְ לכל שובל אצוה הָמָּתְלַמַה - לע שאל
 יִדְבְעְל רמו לעב תיִּב בָכְרְַּב בָדָנֹוְהיִו אּוָהְי אביו :שּוּבְַמַה
 יִדבעדסא יִּכ 'הוהְי ידבעמ םֶכָּמִע הפ שיִַּפ ּואְרּו ּושַּפַח לעב
 ץּוחב ול-סְש אוהיו "תולעו םיִחְבַז תושעל ינאי 4 :םדְבל לַעַּבַה
 יִנֲא רשא םיִשָנאָהְדְוִמ "פלמיירָשַא ׁשיֵאָה רַמאיַנ שיא יםיִנמְׁש
 הָלֹעֲה .תוׂשעל וְתלכְכ יהיויפ :ושפנ תַחַּת ושְּפַנ םֶכיִדידלַע איִבַמ
 -יִפְל םּוכיַ אציל ׁשיִא םּוּכַה ּואָּב םיִׁשְלְׁשלו םיִצָרְל אוהל רָמאּיו
 ּואצינ% :לעֶּבַה-תיֵּב יריעה דע וכלה יםיִׁשלְׁשַהְו ל םיִצָרָה ּוכָלְׁשיַו בְרָח

 ותו לעָּבה 'תבָצמ תֶא וְתיְ*ז יָהּפְרָשְיַו לעּבַה"'תיּב יתֹובָמיתָא
 דמו :'םויַהְדַע"תואְרחְמְל והמשינ לַעַבַה"תִיַּב"תֶא
 איטחק רֶׁשֲא סֶבְנְְּבעְבְרִי יִאְטַח קרפ +לֶאְרְשּומ לַעּבַהתֶא אּוָהְ
 רשאו לאדתיּב רֶׁשֲא בָּהּזה ילֶגָע םֶהיֵרְחָאַמ אּוָהְי רמְדאל לֶאְרְשְדתֶא

al pro69 יִבָבְלְתַא ףְבַבְל ;  éepxéuevov || ° 1 (cf67 6 דף 650  * I5 
 יִבָבְל םע רשי ךבבל vel( פוט יִּתֲא S?) || % insת" pr 6 6 אּוהי רמאיו || 6 ה |

id in 19b.62(; 181155 'ָבעְלכ,  add )cf16 16 68 בָּכְריו | 17 1'ה| 19 = פז  
(dittogr) |שובל  vb nonn(ex 19) | 22 GW3—;1frtכד 65 +  | sing225 || 0 6910  

 23 * הפ !6F< |? 6 ך-טמ nonn | 24° 1 6 62% sing | ל $ 380, 7-01% 3000 ||

 5 1 טֶלַמִי | 25 * v excמ תסתח; קזקs םיִרָשָאָה הָצְרִא קזס שהו רה | ? 6 1
vaod), vel 1 VQ || 26 * 22155 Vrs (6 grnAnv) NI—,606 ד.  (dittogr; cf GF 

prps NWN, cf 1 16,33 | b >6BL | 27 51 81+ nO] cf 1 16,32 |הופרשיו ;  cf 
PlcK תֹואָרֲחַמְ ָס תואָצּומְל | > 43155 Vrs + Ni | 29 1 6 331155 Seb | 
Vrs בָּב' 
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 = רֶׁשְיַה תושעל ָתביִטֲה-רְׁשֲא ןעי אּוהְידלֶא הָנהְי מאלו פ  ןֶדְּב

 ל ףבשי םיִעְבְר יגְּב בָאְחַא תיֵבְל תיָשֶע יִבבְלְּ רֶׁשֲא לֹכָּכ יִניִעְּב

 -תֶא איִטֲחַה רֶׁשֲא םֵעְבְרי לתואָטַח למי רט אל בבל לכ לארשו
 לֵאְזַח םכיו לֵאָרׁשיְּב תקל הָוהְי לַחַה םַהָה םיִמיַּב* :לֵאָרְׁשִי
 רֶעלגַה איל תא | שמשה חַרֶזִמ ןּרריה-ןמ3 :לֵאָרְׂשִ לבג" לָכְּב

 וִתְרּובְג- לָכְו הָשָע רֶׁשֲא- לכ אּוהְי ירְבְד רָתְצ הש
 בש :לֶאְרְשְי יבלַמְל םיִמָיַה יָרְבְּ רַפס-לע םיִבּותָּכ םָהְד אולה

 ויתְחַת נב זָחֶאוהְי ףלמינ ןרמְשְּב וא ָּרְּבְקיִנ ותבע אּוהְי
 הָנָש הָגִמָשּוד םיִרָשָע לֵאָרְׂשִי-לַע אּוהו ַלְמ רֶׁשֲא םיִמָּיַהְוא
 ס :ןֹורְמְׂשְּב

 תֶא דָּבִאְּתַו "םֶקְתו ּהָנַּב תמ יִּכ יהָתַאָרו ּוהָיְזַחַא םָא הָיְלַתעוי 1
 ּוהיִזַחַא תוחַא םֶרויְדלַמַה"תַּ יעבׁשוהְ התת :הָכְלְמַּמַה עַרֶזלָּ
 יםיתִּתומַמַה ְּךֶלַמַהיִנּב ךוֶּתִמ ותא בננּתנ יהיְזַחַאְְּב ׁשֶאו-תֶא
 אָלְ הית ינָּפַמ ותא ּורָתְסִיַו תוָשִּמַה רֶדֲחַּב וּתְקִניִמיתֶאְ ותא'

 תֶכְלֹמ הָיְלעו םיִנָש שש אָּבַחתִמ הוהְי תיּב התא יֵהינּי :תמּוה
 ותק יעדיוהי חַלָש תיִעיִבְׁשַה הָנָשַבְ* סם + :ץֶרָאָה-לע
 תֹרְכיַו הוהְי תיִּב וילֲא םָתֹא אבי םיִצרלְו יִרָּכַל יתֹויאַּמַה יִרָשתֶא
 למ ָּ-תֶ םָתֹא אָריו 'הוהְי תיִבְּבי םְתֹא עֶּבְׁשיו תירְּב םֵהָל
 תָּבַשַה יֵאַּב םָּכִמ .תיִשיִלשַה ןושעפ רׁשֲא רֶבְּדה הָז רמאל םּוצַופ
 תיִשיִלָשַהְו רוס רַעָשָּב תיִשיִלָשַהְו< :יִךלמה תיּב .תֶרַמְשִמ ירמשו
 יתד :יחַּסַמ תִיַּבַה תֶרֲמְׁשִמזתֶא םָּתְרמְׁשּו םיִצְרַה רֵחַא רַעָשַּב
 -לֶא הָוהְידתיִּב תָרַמְׁשִמ"תֶא ְּרמָשְו תָּבְשַה יא לכ םָכְּב תודיה
 -לֶא אָּבַהְו ֹודיְּב ויִלָכְ שיא  ביִבָס מַה לַע םָּתְפּקַהְו יּדְלַמַה

cf 1 153 |תאָטַחַמ  hic habet 13,14—21 | 3r * Or 3D | ° prps30 796  
(cf@); Lprb 48 || 33 pc MSS 65096 +ףוצקל  (cf  taedere), velץּוקל  prps32  

gloss; 6H(#-£( + vs nonn (praecipueתַּפָׂש | 34 6 + רשק רֶׁשֲא ורשקו || 36 'שָּב  
c mlt MSS Q 2Ch 22,10 Vrs |דזע ד 5 61 |  ex 8 26sqq; 9,145. 275) | Cp 

 ל >6* | 2 * Ch תעְבָש-- || * 6 ָהיִחָא | < 1 6 321155 קת םיִתְמּומַה || = 5
QO sineּוהָריִתְסַּתַ | 4 3 61304 +-ןַהְּפַה |?  Ch jn | > 8 'Jn | 116 Ch Vrs6  

mii, 1 48 || vs 66155 "ו יִנָפְל | 5 6 + 6 דש  id gs. 15 | = >6B3;,יו  

  6ךְלַּמַח תיִּב  1 frt c scholioל |  cf 16סוס  prpsד1סיַמ; 23,5 20 = | =
om (מ' | 7°1prb ירמשו ut 5 | 2 ? gloss | 8 65 kai éyévero, 1 Al. 
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 יִרָש ּושַעְיִַי  :ֹוָאבְבּו ותאָצְּב ךֶלֶמַהתֶא ּויָהְו תַמּוי תרְַׂשַה
 יִאָּב ויָשְנַאִתֶא שיִא ּוחְקיו ןהפה עֶדָיוְהְי הְוצירְׁשִא לָכָּכ תויאָמה
 ןהּפה ןתונ" :ןהפה עֶיוְהי-לֶא ּואָבִיְו תָבַשַה יִאְצִי םַע תַּבַשַה
 רֶׁשֲא דָוָּד ּךְלִמל רָשא םיִטְלְׁשַה-תֶאְו יתיִנֲחַה-תֶא תֹויאַּמַה ירשל
 תיִנֲמְיַה תִיַּבַה ףַתָּכִמ ודָיְּב ויִלְכְנו שיא םיִצָרָה ּודָמַעַיַו :הָוהְי תיִבְּב
 אָצויִנ יי :יביִבָס ּךָלָּמַה" לע תִיּבלְו תְֵּזמל תיִלאָמְׂשַה תִיְּבַה ףְתַּכידֲע
 ותא יּוכְלְמ יִתּוֲעָה-תֶאְו רֶזַּגַהדתֶא ֹוָלָע תי ֶכֶמַה "תא
 -תֶא הָילַתְ עָמָשִּתַוי ס יִּדְלֶמהיִחְי ורָמאיו ףכדּוכיו יּוהֲחְׁשִמי
 ךְלֶמַה הָּגַהְו אָרתַו :הָוהְי תב םַעָהלֶא אָבְּתַו םַעָה ןיִצָרֲה לוק

 םעְ"לָכְו ךלַָהלֶא תּורְצצַחהְו יםיִבְׂשַהְו מְׁשִמּכ רומעָהְדלע דֶמע
 יאָרְקתַו .ָהיִדְנּבתֶא הָיְלְתְע ערקו תֹרְָצֲחַּ עקתְו ַחַמָש ץֶרָאָה
 ליִחַה ייִדְקֶּפ ו תֹויִאַּמַה יִרָשתֶא ןמכה עדָיוהי וצינף :רָשְק רָשק
 תַמָה ָהיִרְחֶא אָּבַהְו 'תידשל תיֵּבְמ"לֶא ּהָתֹא ּואיִצוה םָהיֵלֲא מאיו

 םיִדָי ּהָל משו :הָוהְי תי תַמּות-לַא ןהפה רֶמָא יב ברח
 תכיל ם  :םש תַמּותו ּךְלִמַה תיִּב םיִסּופַה אֹובֲמְדְרְּד אוָבַּתו

 םַעְל תֹיְהְל םָעָק ןיבּו למה ןיִבּו הָוהְי ןיּב תיִרְבַהתֶא עֶדָהְ
 לַעַּבה"תיֵּב ץֶרָאָה םַעְדלְב ּואָבְיַי ּיסעָה ןיכּו למה ןיבז הָוהיל
 לַעַבַה ןָהּפ ןִּתִמ תֶאְו ביה ּוָרְּבש ּויָמָלִצ-תֶאְו וָתֹחְּבְזִמ"יתֶא ּוהָצְתִיַ
 :הָוהְי תיב"לע תּדְפ ןהְּכַה םָשָיַ  'תיִחְּבזמַה יִנָפִל ִגרָ
 ץֶרָאָה םע"לָּכ ו תֶאְו םיִצָרֲה-תֶאְו יֵרְּכַה-תֶאְו תֹואַּמַה יֵרָׂש-תֶא חקל
 ּךְלמה תיִּב םיִצָרָה רַעש-ְךְרְּר ואוביו הָוהְי תיֵּבִמ למַה-תֶא יי
 הָטָקְׁש ריִעָהְו ץְרֲאָה"םעדלַּכ חָמָׂשִו>ס :םיִכְלְמַה אַפְּכ"לַע יבש

 ס למ תב בֶרחב ּותיִמה ּוהְָלתְעיתָאְו
 ָךְלֶמ אּוהְיְל עבָש-תנָשַּבי :כְלְמְּב שָאוהְי םיִנָש עַבְׁשְָּבי 2

 :עַבׁש רָאְּבִמ "הָיְבִצ ומא םֵׁשְו םֶלְׁשּוריִּב ְּךַלֶמ הָנׁש םיִעְּבְרַאְו יִׁשֲאֹהְי
 עֶרָיוְהְי והרּוה רֶׁשֲא ויָמְיְּכ הָוהְי יגיִעְּב רָשָּי8ַה שָאוהְי ׂשַעו
 :תֹומָּבַּב םיִרָטְקְמְו םיִחְּבוִמ םעָה דוע ּורָסדאל תֹוָמְּבַה קי :ןהפה
 vs ro frt add ex Ch | ro 51 6 Ch Vrs םיִת-- || 1x 75 frt dl; vel 1 ביבס

 : תיבלו 'מל, cf | 12 * קצק תֹודֲעַצַה | * 6 ךל-- et ּוהַח-- || 13 085 |
 14 5 (GBA םיִרָשַהְו | * 1 לע | < +55 מ רַמאתַו | 15 1c 6 יִדְקִּפ | ל 7

ch nb |17 = >Ch 6% || > | (תֹרַצֲחַל ץּוחָמ-לָא extra septa tempi, prps0 ) 

18 = Ch 66 nx | * 86 --ַחַּב | 19 * Ch דָריַו | * ג 6 ְּךְלָמַה"תֶא ּובישויו | 
20 Var Q ךְלַמַה | Cp 12, 2 ** >Ch; 67 ante vs 1 || ל 6 [Z]oBia. 



 526 ב םיכלמ 20—12,5

 אבּוי-רׁשא םיִׁשָדָּקַה ףָסָּכ לכ םיִנָהְּכַהְלֶא שָאוהְי רֶמאינפ ם

 רשא ףְסָכ"לָּכ יּכְרְע תּושְפַנ ףסָּב" ישיא רבועי ףָסָּכ הָוהָידתיִב
 שיִא םיִנָהְּכַה םֶהָל ותק :הָנהְי תיַּב איִבָהְל שיאדבל לע הָלעי
 :קֶדָּב םָש אֵצָמִי-רְׁשִא לָכְל תִיַּבַה קֶדָּבדתֶא ּקֶּזחְ םָּהְו ורָּכִמ תֶאַמ

 וקּזחראְל שאוהי למל הַנְׁש ׁשֶלָׁשְו םיִרָשָע תֹנְׁשִּב יהְיַוז סם
 ןהפה עֶריוהיִל שָאוהְי ךֶלַמַה ארקירא :תִיָּבַה קֶרָּב"תֶא םיִנָהְּכַה
 הָּתַעְו תִיָּבַה קְדְּב"תֶא םיִקְזַחְמ םֶכְגְיִא עּוָּדִמ םהְלַא רַמאיו םיִנַהֹכַלְו
 ּותַאפ ּהְנִּתִּת תֶיַּבַה .קרבלד יּכ םָכיִרַּמ תֶאַמ ּףסָנּוחְקַּת-לַא
 :תִָּבַה קְָּבדתֶא קזח יִּתלְבלּו םֵעָה תֶאַמ ףָסַּכ"תַחָק יֵּתְלַבְל םיִנֲהֹּכַה

 ותא ןתנ ּתְלדְּב רֶח בקו רָמָא ןורא ןהפה עֶריוהְי חליוי* =
 םיִנָהְּכַה הָמָשּונְתְנְו הָוהְי תִיַּב שיִאדאובְּב 'ןיִמּיַב יַחָּבְזִמַה לָצֲא
 -יִּכ םתּואְרִּכ יַהְיַי :הֶנהידתיב אָבּומַה ףַסַּכַהדלֶּכתֶא ףסה יִרְמש
 מו רצ יִלונַה ןהַּהְ למה רפס לעײו ןּורֲאָּב ףָסָּכַה בר
 יידל ןְכֲתְמַה ףָמְּגַה"תֶא ּונתנוי* :הָנהְידתיב אָצְמִּנַה ףָסָּכַה"תֶא
 םינבַלְו ץַעָה יִׁשְרֲחְל ּוהָאיִצויַו הָוהְי תי יםיִדהְפַה הָכאָלֶמַה ישע
 יִנְבָאְו םיִצַע תֹונָקלְו ןְבֲאָה יבְצִחְלּ םיִרְגלְו :הוהְי תיִּב םיִשעָה
 : יזְמ תִיָּבַהְלַע אָצְרַשַא ילכלו הָוְי"תיִב קֶדְבתֶא קל בֵּצְחַמ
 תֹורַצֹצַח תֹוְקְרְזִמ תורמַזִמ ּףַסָּכ תּוָּפָס הוהְי תיִּב הָשָעַי אל ךָא+

 יׁשעֶלייכיפ :הָוהודתיב אָבּומה ףֶסְּכהְִמ ףַסָבִלכּו בז לכל
 םיִׁשָנֲאָה-תֶא ובשחי אָלְו< :הֶזהְי תיִּבדתֶא ובּוקְזִחְוּוהְִת הָבאָלַמַה
 םֶה הָנָמֲאָב יִּ הָכאְלְמַה ישעל תֶתָל םלידלַע 5 התא ּנִּתִי רשא
 םיִנָהְכל הָוהְי תיִּב אָבּוי אל יתֹואָטַח ףסַכו םָשֶא ףֶסַבז :םישע
 הדל תַג-לַע םֶחְלו םֶרא ְּךְלַמ לאז הלעי זא5 ם ויהי
 הויל ׁשֲאֹוהְי חקיַנפ :םלָשּורידלע .תולעל ויָנָּפ לֵאְוֲח םֶשִיַו
 ויָתבָא ּוהָיְזַחַאְו םֶרוהיְו טוה ּושיִדְקַה"רֶשַא םיִׁשָרָקַה לָּכ תֶא
 הָוהְיתיִּ תורְצְאְּב אֵצֲמַּנַה בה הלב תֶאְו ויִשָדְקְתֶאְו ּהָדּוהְי יבלמ
 :םֶלָשּו למ לע םֶרא למ לאחל חַלְׁשיַו למה תיִבּ
 יִרָבִּד רֶפְסְ לע םיִבּותַּכ םהדאולה הֶׂשֲע רֵׁשֲא-לכְ שֶאוי יָרְבְּד רָתָיְו>ס
 5 1c 6 (cf 6 895060 שיא רע | ל add 6 ₪ 6 6" ִפָנֶּךֶרע'ֹכ) | 1
 לכו | 91? תחק | 0 * 1 prb 6 6755 (auuozeign) 5" המ; גו הָוָמַה | * א
 ןיִמיַב; ס ןימימ rr =-* prb add | « 1? ורצו )8 ft ורציו ונמיו) | ז2 * די

cfס ידי | *1 6 א םיִדְקְפַה, 0 םיִדְקְפִמַה | 13 * 6 לכל | * 1 קזמ הֶקְּוַחְל  
 הי  | * pc MSS Vrsתאַטַמ 6 * 17 | 61:36



  JI 527ד 14 1

 שָאויתֶא וכו רֶׁשֲקיורְׁשְקנ ויָדָבע ּומָקַני :הָדּוהְי יבָלמְל םיִמָיַה
 ויָדָבֲע ו "רַמש"ןֶּב ךָבֶזוהיִו תָעְמְׁשְּב רכזי אָקס ךָיַהי אָלַמ תי
 נב היצמא ּךָכֶמינ דָוָּד ריעְּב ויָתֹבֲא-םע ֹוָתא ָרְְּקִיִנ תמו ּוהָּכַה
 ס | ויִּתְחַּת

 הָדּוהְי ְּךֶלֵמ ּוהָיְזִחַאְִֶּב שאויל הָנָׁש שלָשְו םיִרָשָע תַנָשְּבי 13
 שעיר :הָנְׁש הָרָשָע עְבְש ןורַמָשְּב לַאְרְׂשִידלע אּוָהְיְדַּב וָחֶאֹוהְי ְּךלַמ

 איִמֲחֲהרׁשַא טָבְנְְֶּב םָעְבְרְי תאטח רח ּךֶליֹנ הָוהְי יגיִעְּב עַבָה
 ְיְּב םנתִיְו לֶאָרְׂשיְּב הָוהְי ףַָא-רַחיני הָנָּמִמ רסדאל לֶאָרְׂשִיתֶא
 ָחֲאֹוְהְי לחוו+ :םיִמָיַה"לָּכ לֶאזֲחְִּב דה" דָיְבּו םראָלִמ לֵאְזֲח
 ץֶחְליִּכ לֵאָרְׂשִי ץַחָל"תֶא הָאָר יִּכ הָוהְי ויָלא עַמְׁשיו הָוהְי ןגְפ"תֶא
 יֵםָרַא-דִי תַחַּתַמ 'ּואָצִיַו עיׁשּומ לַארְׂשִיל הוה ןתינ5 :םָרֲא למ םַתֹא
 יתאָטַחִמ ורָמאל א :םּוׁשְלְׁש למת םַהיִלַהֶאְּב לארָשי"ינב ובָשיו
 הָדָמַע הרשאה םַנְו יָּלָה ּהָּב לֵאָרְׂשִײתַא יטֲחֲהרְׁשַא םעֶבְרי='תיִּב
 םיִשְרּ םיִשְמְחדםַא יִּכ םע זָחֶאוְהיִ ריִאְׁשַה אל יִכ :ןרְְשְּ

 רָפְעִּכ םמשיַו םֶא למ טד יִּכ יִלְגר םיִפָלַא תֶרְָעַ בכר הָרָע
 םהְאולַה ֹוָתְרְּבְנּו הָשָע רֶׁשֲאלֶכְו זַחָוהְי ירד רֶתְו* שרל
 "מע דָחֶוהְי בָּכשּיִ :לֶאָרְׂשִי יכְלַמְל םיִמָיַה יִרְבִד רָפְְלע םיִבּותְּ
 פ ותחת וָנָּב שאי ךלֶמיִנ ןורְמְׂשְב ּוהָרְבְקיְו ויתבָא

 שָטּוהְי ךְלֶפ הָדּוהְי למ שָאויל הָנָש יעבָשְו םיִשלֶש תַגְשַּבי
 עֶרָה הָשַעיַויי :הָנַש הָרָשָע "שש ןורָמָשְּב לֶאְרְשידלע זַחֶאוְהְיְְְּ
 -תֶא איִטַחַהדרֶשַא טָבְנְְּב סָעְבְרְ יתואטַח"לָּכִמ רֶס אָל הָוהְי יִניִעְּב
 ֹותָרּובְנּו הֶשָע רֶׁשֲא-לְכו שאוי יֵרְבְּד רָתֹיְו=י = ְָלָה 'הַּב לֵאָרׂשִי

 ירבּד פסל םיבּותְכ םה"אלה הָּהְיְַלְמ הָיצמַא םָע םְלַנ רשא
 -לַע בָשְי םָעְבְרְיַז ויָתַבַאבַע שמי בשווי :לֶאָרְׂשִי יִכְלַמְל םיִמְיַה
 עַשיִלָאְר*  ם  :לֵאָרְׂשִי יכָלַמ םע ןּהְמְׂשְּב שָאּוי רַבּקיו אס
 ביו לֵאָרְשִיָרָלַמ שאי ויל דרי ֹוּב תּוָמָי רֶׁשֲא ֹויְלֲחדתֶא הָלָח

Nin), ₪) 5 | 22 * mlt 5ד‘  (אלמ = dittogrאלס ) dub; 1 frt21 5  
cf 413, 21 תאַטַח; 61 6. זז (ּהָּב) | 3  Cpתירמש ||  Chדבזויו, 201 24,26 דָבָז | *  

nonn || 6 * 61 2 | * >9MSS 68 |םָאציו | * 6-4-צמ  GL1 1518'| < 1% 6  
cf 6%, 141 | 8 6 hic habetקדָל  sקpr0 איִמֲחָה | %16 6* 396 ּוכָלָה | 7  * 

 ?vs 23 || 0 * dub, cfi;l‘ עָשַתְ 6059 | ל 5 שלש | zr 5 mlt MSS תאטח,
IMS Vrs Dg | 12 cf ad 25° | 13 °° 65 kai1153 | ל  etתאטַחַמ 6 2  prps 

avr’ 00100 || 4 cf ad 10,30.680016006 |. ט166 600100  



 528 ב םיכלמ 14,6—13,15

 עָשיִלֶא ול רַמאיַויפ :"וישרפּו לֵאָרׂשִי בֶכָר יִבָאיִבָא רמאינ ֹיָנָּפדלַע
 7 2 ק.חָק ילֵאָרְׂשִי ןלמל ו רָמִאיָנ< :םיִצֲחְו תָשק ויִלא חקיו םיִצחו תָשְק חק
 :ךלִמה י ידודלע ידי עֶׁשיִלֲא םֶׂשיַו וָדָי בָּכְריַו תֶשְקַה לע ףדי ברה
 - 2 רָמֲאיו ירויו ה הָרֵי עשילא רֶמאינ חָּתְפיַו יהָמְדְק ןולחה חַתֶּפ רָמַאווז

 -רע קא םֶרא-תֶא ָתיִּכַהְו יםֶראב הַעּושִּת ץֶחו הָוהיל ה

 מא םיִהלֶאה שיא a תו :רמע םיִמעפ- שלש ףינ
 שֶלָש הָּתַעְ הל דע םֶרָאדתֶא תיִּכְה זֶא םיִמָעְּפ ששדוא שמח תופמל
 בָאומ יִדּודְנּו ּוהָרְּבְקיו .עָשילֶא תֶמַופ ם  !םֶרָאדתֶא הָּבַּת םיִמָעְּפ
 דּודּגַהתֶא ּואָר הגה שיא :םיְִ \ םֶה ימיני :יהָנָׁש אב זר אב

 לכ לֶארְׂשִי"תֶא ץחל םָלא למ לאו" : 7 ילגרילע םקנ יָה
 ותיִרְּב ןעֶמְל םֶהיִלא ןַפַינ םמחרינ םָתֹא הָוהְי חוי :ָחֶאֹוהְי ימי
 -לַעַמ םֶכיִלְׁשַה"אָלְו םָתיִחְׁשַה ּהָבֲא אָלְו בקעיו קֲחְצִַי םֵהָרְבַאזתֶא
 :ויָּתְחַת וב דדַהְְּ למי םראדלַמ לז תַמָּיַו+ :"הֶּתַעְדִדַע ויִנָּפ

 לאח דב ימ יִרָעָהדתֶא חקינ ָּחְוָהְיְּב שָעוהְי בשרי
 שָאוי ּוהְּבַה םיִמָעְּפ שֵלָׁש הָמָחְמּב ויָבָא זָחֶפוהְי ךימ חָקְל רֶׁשֲא
 ס  :לֵאָרְׂשִי יֵרֲע-תֶא בָשיַו

 ּוהיִצַמַא ּךְלִמ לֵאָרְׂשִי ךְלמ זָחֶאוְיְְּב שאויל םִיַּתְׁש תשבי 4

 םיִרָָעְו כלב הָיָה הֶנָש שָמָחְו םיִרשעּבי :הָּוהְי למ שאי
 שעיו> :םֶלֶשּוְְיְִמ 'ןיִּעּוהְי וא םֵׁשְו םֶלָשּוְיִּב ְךָכְמ הָנָׁש 'עַשַתְ
 ויָבָא שאי הָשָעְרֶשַא לָכָּכ ויָבֲא ךֶנָרְּכ אָל קר הָוהְי יִניִעְּב רֶׁשיַה
 :תּוְמְּבַּב םיִרָטְקְמְו םיִחְּבוְמ םַעָה דוע ּורָס"אל תֹוִמְּבַה קרי :הָׂשָע
 -תֶא םיִכַמַה ויָנְבע-תֶא יו יָדָיְּב הָבְָמַפַה הָקְוֲח רשאכ יֵהנ
 -תרֹוּת רָפְסֶּב בּוִתָכַכ תיִמַה אָל יםיִכַמַה יִגְּבתֶאְו ויָבֲא יּדָָמַה
 דאל םיִנָבּו םיִנָּבדלַע תוָבָא 'ּותָמּוידאל רמאל היהְי הָּוצ"רֶׁשַא הָׁשֹמ

Grל-5 ₪5 ן ₪ | <  | cf 18 | 17 * Sx2,12 | 16 "6% למ  cfad14 *  
 6 וטקסמג, 1 41 || 18 = 6155 למ, cf 16 | 19 6 כה ול ei) (ה010506), 1? 48 |

(cf 61 | 22 ins fit 611 וכליו  | (3,245 cfהָנשאְרַּב  ?e1ץ)20 1 הָנָשְב הָנָש  
a4 8 | ** <6%|6% קפַא-דע ןֹרֲחַאָה םּיַהְִמ תָׁשְלְּפַה-תֶא ומ לֵאָוַח חקיו | 23  

cf ad I 15,18 (id 25) | 25 a 61 + vb nonn || : 6 hic habet v 12. 13 |24  
2Ch 25,1ל א6 ןידעוהי 0  | Cp 14, cf ad 8,16 | 2 *° dub; frtl pwn] 

4d )cf 655% a4 15,34( | 5 * Chaרg) | * > 6919 | 6 ** OE30 ןדעוהי | 3  
Ch םֶהיֵנְּב | * 6936 Ch .ותּומי 
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 םודָאְדתֶא הָּכִה"אּוִהל :'תומי ֹואָטֲחְּב שיִא-מַא יִּכ תֹובָא-לַע יּוִתְמּו
 -תֶא אָרקיו .הָמְֲלַמַּב עֶלָּפַה-תֶא יׂשפתְ םיֿפָלַא תֶרָׂשֲע יתלָמהדינב

 -לֶא םיִכָאלִמ הָיִצַמַא חלש וא ם והָּנַה םִּיַה דע לֶאְתְְו ּהָמָש
 :םיִגָּפ הָאָרְתַנ הָכָל רמאל לֶאָרְׂשִי ּךֶלִמ אָהְיְרִּב ָחֶאֹוהְדְּב ׁשֶאֹוהְ
 ַחוחַה למאל הָדּוהְייְָלַמ ּוהְנְצַמֲא-לֶא לֵאָרְׂשִיידָלַמ ׁשֶאֹוהְי חַלָשּיו
 ךּתּבדתֶאהָנַּת רמאל ןּונְבלּב רשא ּורֲאָהדלֶא חלָש ןֹונְבלַּב רשא
 :ַחֹוחַה-תֶא סָמְרִּתַ ןנָבְלּ רַשָא הָדָשַה תִיַח רבעּתו הָשאְל נבל

 יהָמלָ ךתיִבְּב בשו "בכה בל ָאָשְנְו םודָא-תֶא יפה היי
 ּוהָיצַמַא עֶמְׁשאָלְויי ִּךֶמַע הָדּוהְיְו הָּתַא הָּתְלִפַגְו הָעְרְּב הָרָנְתִת
 להדּוהידְךְלִמ והיצמַאו אּוה םיִנְפ ּואָרְתִיַו לֵאָרְׂשִיירָלִמ יׁשֲאֹוהְי לעיו
 שיִא ּוסָנַיַ לֵאָרְׂשִי יִנָפְל הָדּוהְי ףנָניַוי> :הָדּוהיְל רֶׁשֲא שָמָש תיבְּב
 שפת הָיְזַחַאְּ שוה יהְּוהיְדְלַמ" ּוהָיִצַמַא תֶאְוי גוָהֶאל

 תַמוחְּב ר לש ואביו שָמְש תב לֶארְשִילְמ שאה
 יחָקָלְוצ :הָּמַא תֹואַמ עֶּבְרַא הָנפַה רעש-דע םִיַרְפֲא "רעׁשְּב םַלׁשּורְ
 תרָצוֶאְבּו הוהְי-'תיּב םיִאְצִמִנַה םיִלָּכַה"לְּכ תֵאְוףָסְכַה ו בֵהוַה"לָּכדתֶא
 ירְבְּ רֶתְיְוי*  :הָנֹוְרְמְׁש בָׁשיו תוברעתה יֵנְּב תֶאְו ְךֶלֶּמַה תיּב
 הָדּוהְייְדְלִמ והיצמַא םע םמְלְ רַשַאְו ֹותְרּובְנּו הָשַע רשאי שאוהי
 בָּכָשיַוי :לֵאָרְׂשִ יכלמל םיִמָיַה יֵרְבְּד רַפס-לע םיָבּותָּ .םֵהיאלֲה

 םַעְְִי ֶלְמיו לֶאָרְשִי יכל םֶע ןומְשְב רָבְַ ותבע שוה
 תומ יִרָחֶא הָדּהְי ְּךֶלַמ ׁשֶאֹודְוְב והיצמא יחי ז סם :ֹיָּתְחַּת וב
 רָתיְופ :הָנָש הָרָשְע שמח לֶאְרְשי ךלַמ דַחֶאוִהְיְרְּב ׁשֲאֹוהְ
 :הָדּוהְי יִכְלַמְל םיִמָּיַה ירָבְ רָפְס"לע םיִּבְתַּכ םֵה"אְלֲה 'ּוהְיִצמִא יִרָבּ
 הֶׁשיְִל ירֲחֲא חְלְׁשִיו "הֶשיִבְל סנו םֶלשּויִּב רֶׁשָק וילָע רשמיו
 ויָתֹבֲאםע :םֶלָשּוריִּ רבקיו :םיִסּוסַה-לע ותא וָאָׂשרְרס :םָׁש ּוהָתַמיַו

 הָרָע ששב אּהְו היָוע"תֶא הָדּהְי םעלָּכ וחקיויי :דֶוֶה רעְּ
 ָהָבְׁשִיו תליִאתֶא הָנָּב אּוה = :ּוהְיְצַמַא ויִבָא תַחַּת ותא ּוכָלֲמַַו הנש
 ס :ויִתְבַאםע למה" יִרֶחֶא הָדּוהי

6 5 8696 niימ, 0 תַמּוי; + 24, 16 ותָמּוְ סג* ותּומָי | 7 * 0 חַלָמ )cf Vפצ(| 
< 1?Wen | זס * 67 bis; Ch דיבכהל ; 1 4) | ל סמ המל || דץ = >6% || ל-ל >6MSS 
cf $ | 12 ₪ iקְאָהֵלו 0 וילֲהא_ו | 13 5% <65 || > invers 67 || > 0 Na; lc 
(K)6L¥Ch AQ | %16 Or Vrs Ch רעש | r4°>Ch; 1? np), vel? 1 . ; התאו 

 | "לו +  | 15 <67 (cf ad 13,125. 25°) | 15 * 101155תיבָּב  || * 221155 Chחקל
  in 19 (sic prps) | 21 $ 20 1םניו  | 20 = ? trsp anteהֶשע רֶׁשֲא"לָכְו + 6 0

id 15,1. 6--8. 17. 23. 27 | 22 6755 Aw.והיזע ;  
Biblia. 34 



 530 | ב םיכלמ 1-1 0

 ךֶלְמ הָדּהְי ְךָלֶמ שָאויְדָב ּוהָיְצִמאַל הָנָש הָרְׂשֲע-שִמֲח תַנָׁשְבי
 ׁשַעו=ו :הָנָׁש תַחַאְו םיִעְּבְרא ןֹוהְמְׂשְּב לֵאָרְׂשִיידְלַמ ׁשֵאֹוידְּב םעֶבְרָי
 איִטֲחַה רשא טֶבְנְִֶּב םַעְבְרִי תֹואטַח"לָּכִמ רֶס אָל הָוהְי יניֵעְּב עַרָה
 םָיידֲע תַמֲח אוָבְלִמ לאש לּוְבְנ-תֶא ביִׁשֲה או :לֶאְרָשְותֶא

 לֶארְׂשִי עת הנה הארי :רֶפַחה תַגַמ שא אינה יַתְמ
 רּבְדדאָלְו :לֶאְרְשִיל רוע ןיִאְו בּוזָע סֶפֶאְו רּוצָע סֶּפַאְו דֶאְמ המ
 םַעְבְרְי ִיְּב םעישוינ םִָמְׁשַה תַחָּתִמ לֵאָרְׂשִי םש-תֶא תֹוחָמְל הָוהְ
 "רֶׁשֲא ֹוְָרְּבְּו הָשָע רְׁשֲאלָכְו םַעָבְרָי יִרָבִּד רֶתְיְי*  ּׁשֲאֹוְְּ
 -אלַה ילֶאְרְשוּב הָדּוהיִלי תָמֲח"תֶאְו קְשמּדתֶא ביִׁשֲה רֶׁשֲאַו םֶחְלִ
 םַעְבְִי בֹּכְׁשִו>פ :לֶאָרְִׂי יכָלַמְל םיִמָיַה יֵרָבַּד רפְס"לע םיִבּותְּכ םה

 ס  ּוויּתְחַּת ֹונְב הָיְרַכְז ךְלִמִיַו לֶאָרְׂשִי יִכְלִמ םָע ויָתֹבֲא-םע |
 "היִרזע ְּךְלֶמ לֶאְרְשִי ּךְלִמ םַעְבְרִיל הָנָׁש עַבָשְו םיִרָשָע תַנְׁשְּבי 5

 םיִׁשמְֲ כָלְמְב הָיָה הָנָש הָרשע ששב :הָרּהְי 'ךלמ הָיִמַאְרְ
 שעיו: :םָלָׁשּוְיִמ ּוהָילָכְי ומא םֵׁשְו םֶלָשּוריּב ְךַכִמ הָנָׁש םִיַתְׁשּו
 תֹוָמְּבַה קרי ויָבֲא ּוהיְצֹמַא הָשָעְ-רָשַא לֶכְּכ הָוהְי יגיִעְּב רָשְיַה
 -תֶא הֶוהְי עגנו :תֹומְִּּב םיִרָטקְמְו םיִחְּבִמ םַעָה דוע ּורְסיאל
 -ןֶּב* םֶתּויו יתיִשפֲחה תיִבָּב בֵׁשיַו ותמ םוידע עֶרֹצִמ יַהְיַו ְּךְלַּמַה
 ּוהיִרֲע יֵרְבְּד רֶתְיו :יץֶרֲאָה םעיתָא טפש תִיַבַה"לַע יּדְלָמַה
 יִכְלַמְל םיִמָיַה יֵרְבַּד רֶּפְמִדלַע םיִבּותְּכ םֵה"אלֲה הָשָע רָשַא-לָכְו
 ריִעָּב ריָתבֲאדמעי ותא ּוְרֶּבְקיו ויָתבַאדע היִרַזְע בֵּכְׁשִיַוז :הָדּוהְי

 ס  ויִּתְחַת וְנְּב םָתֹוי למי דוד
 ּוהיְרַבְז ל ה הָדּוהְיְךֶלַמ ּוהָירזעל הָנַש הָנמְשּו םיִׁשלׁש תַנָׁשִּב*

₪2 ex al 

 יִניִעְּב עַרָה שעירפ :םיִׁשְדָח הָשָש ןורמשב לֶאְרְשודלע םעֶבָריהְב
 רֶׁשֲא טַבְנְֶַּב םַעְבְרְי תואטחמ רַס אָל ויָתֹבֲא ּושָע רֶׁשֲאּכ הָוהְי
 :םע-לְבק והכי שבי םָלָׁש לע רש :לֶאְרָשיתַא איִטַחַה

 23 1.6 20155 60% לע || '24 cf 13,11°; 1? תאָטַחַמ | 26 1 (4 69) רֵּמַה
 al) אוה רמ יכ, ,cf 3) | 27 6% orépua 1 41 || 28 -*16 $ לארשיל | 29 6+
 ןֹורְמְׂשְּב רָכָקיַו cf 16 | 6 15, 1 * 60 ad 14,21 || ל 6136 14,23; 8,16 || 2 20 3

gis lexelia|| = * incert; 101155 2Ch26,21(K)NIW—; 6 0היליכי  (K) 

 )= תושָּפִחַה > שש [9*]) ; קזקצ ףֶרֹחַה, ג1 תיִשְפָח התיִבְּב cf 5 | = תזק הנְּב
yl 6 5% | 7 = >6MSSgh | 8 6055 28 | g cf 131° |ְּךְלָמ; 1 4 || =? 1 6  

 ro 1 6 6 םֶעְלְבִּב
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 רֵּבְּד רֶׁשֲא הוה" רַבְד אּוָהי> :לֵאָרְׁשִי יבְלַמְל םיִמָיַה יֵרְבַּד רַפס"לע

 כ = ןכ"יהְיו לֶארְׂשִיאפּכלעבלּוכׁשי םיעיבר יב רמאל אוהל
 ּךְלִמ הָיּזְעְל הֶנָש עְׁשַתְו םיִשלָש תַנָשַּב ְּךלֶמ ׂשֵבְיְוְּב םּולש

 הָצְרִּתִמ יֵדָנְוִּב םֶחַנִמ לע :ןיִרמְשַּב םיִמָידרְ למ הָדּוהי
 למי והָתיִמְיַו ןחָמְׁשְּב ׁשֵבְי"ָּב םּולש-תֶא יו ןורָמְש אביו
 -לַע םיִבּותָּכ םנה רשק רֶׁשֲא ורשקו םולש יִרְבִּד רֶתְיְנ5ּ ּויּתְחַּת
 יחַספְּתִתֶא םָחֵנַמ"הָּכִי ןָאופ ם :לֵאָרְׂשִ יכֹלמְל םיִמָיַה יִרְבּד רַפס

 כ תֶא וי יחָתְפ אל יכ הְָרִתִמ ָהיֶלּובנתֶאְו ּהֵּברַׁשארלָכיתֶאְו
 ס ועקב ָהיָתורֲהָה

 סָתְנְמ ךלָמ הָדּוהְי ְךֶלֶמ הָיְרועְל הָנָׁש עַשַתְו םיִשלָש תַנְׁשְּבז
 הָוהְי יִניִעָּב עַרָה שעיני* :ןְרָמָשַּב םיִנָׁש רֶׂשֲע לֵאָרְׂשִודלֲע כג
 -לָּ לַאְרְׂשִי-תֶאי איִטֲחֲה-רַׁשֲַא טְבְגְדןְּב םַעְבְרִי תואטַח ילַעָמ רָס אָל
 הלא למל b םַחֵנַמ ןּתיַ ץֶרָאָה-לע ׁשֲא"ֶלמ לופ אְּבופ :לוימי
 םַחְנִמ *אָיַו יפ :"ודְיְּב הָכְלְמּמַה קיזֲחַהְלי תא ֹויָדי תיל ףֶסָכרּכּ
 םיִשָמִח רּושַא ךלמל תת ליה יָרְוּבְנְדלָּכ לע לֶאְרְשודלע ּףֶסָּבַהתֶא
 :ץֶרָאְּב םַש דמַעדאלְו רּושא ְּךֶלַמ בֶׁשו דָחֶא ׁשיִאְל "ףַסַּכ םיִלְקֶש

 ילֲע םיִבּותַּכ םֵה"אֹולֵה הֶׂשֲע רֶׁשֲא-לָכְו םָחֵנְמ יֵרְבַּד רָתָיְוי
 למי ויָתְבַאדםע םַחְנִמ בָּכשי :לֵאָרְשִי יכלמל םיִמָיַה יִרְבִּד רפס

 סם  -.ויָתְחַּת נב הְחְקּ
 םַחְנֶמְְְב הָיְחְפ ךלֶס הָּוהְי ףְלִמ הָנְרועל הָנָׁש םיִשמְח תַנְשְּב“

 רֶפ אָל הָוהְי יִנֵעְּב עֶרָה שו :םִָנַׁש ןֹורְמְׂשְּב לֶאְרָשּולַע
 יָלָע רֶׂשְקייפ :לֶאְרָשותֶא איִטַחַה רֶׁשֲא טְבְנְֶּב םַעְבְרְ תואטחמ
 "תֶא יל" תיּב ןוַמְראְּב ןֹוְמְׁשְב והיו ושילש ּוהָלַמְרְּב חק
 למי והָתְמְַו יםיִדְעְלִ יֵגְִּמ שיא םישמח ֹוָמִעְו יהְיְרֲאָה"תֶאְו בָגְרא
 "לע םיִבותּכ סֶּגַה הָשָע רֶׁשֲא"לָכְו הָיְחקְפ יִרְבִּד רָתָיְי | ּויָתְחַת
 ס | :לֵאָרְׂשִי יִכְלַמְל םיִמָיַה יִרָבִּד רפס

 חקפ ךלמ הָדּוהי ְּךֶלֶמ הירזעל הָנָש םִיתְשּ םיִשָמח תַנָשָבִל
 13 16 ca 60155 Edd 6916 הירזעל | 16 *1 6 6" ַחּופַת | ל 1c 656093 ּוחְתַּפ

cf 131 [ול | =9 1 6 624098 'רָהְלכְו ּהָתא ךיו | 18 * 5 654 ל;  
 6 ויֵמָוְב 9 :לָארׂשידתא ] 10 °° >65|| 20 * prps \¥'), 1prb 41 || ל >65 ||

dub;25 * 0 מַה | °°  | GAL Deka rn, cf 17,r | 24 cf 3,115; id2823  
 ספ ריִאָי תֹוַת-תאו 'א-תא glos ex( 29 0% דעלנ) | < 1 ? 'ּגַה
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 םיִבּותְּכ םֵּנַה הָיְרַכְז יֵרָבּד רֶתָיְויי ּ:ויֵּתְחַּת למ ּוהָתיִמ
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 יניעּב עֶרָה שעיר = והָנׁש םיִרָשָע ןורְמְשְּ לָאָרְׂשִי-לע ּוהָיְלַמְרְְּב
 :לֵאָרְׁשִ-תֶא איִטָחֶה רֶׁשֲא טָבְנ- ןּב םֶעְבְרָ תואטַחדןמ רָס אָל הוה

 חקיו להשא ףלמ רְסֲאלפ תַלְנִּת 8 אָּב לארשי"דלמ חקפ יִמיּבפ

 -תֶַאְוררוצָתתֶאְו שֶדְלְתֶאְו תּונ-תֶאְו הכעמתיִּב לבָאזתֶאְ ןויעזתֶא
 רֶׁשָק"רֶׁשְקיי :הָרּוְׁשַא םְָנִיַ יִלְמְפִנ ץֶרָא לָּפ הָליִלָּנַהתֶאְו ירֶעְלְּגַה
 ויָּתְחּת ךְלֶמִיַו ּוהָתיִמִיַו ּוהָּבִיַו ּוהְָלַמְרַּב הֵקפדלַע הָלֲאְֶּב עשוה
 רֶׁשֲא-לֶכְו חֶקָפ"יִרְבְּד רָתיְוי :יהיְּנעְדןֵּב םתֹויְל םיִרְׂשֲע תַנָשּב
 : :לֵאָרְׂשִ יכלמל םִיִמיַה יֵרָבָּד רפס"לע םיִבּותַּכ םֵּנִה הֵׂשְ

 ב םֶתויְְלֶמ לָאָרְִ ךלמ ּוהְָלמְְּב חקל םִיתָש תֶנְׁשִבי
 -ששו וכְלְמְב הָיָה הָנָש שָמָחְו םיִרָשָעְְַּבא :הָדּוהְי 'ְִלמ והיו
 שעיו+ :קרְצזתַּב אָשּורְי ומֶא םשְו םֶקֶשּויִּב ָלְמ הָּנָש הָרָשְע
 תֹומְּבַה קָר5 :הׂלָע ויֵבֲא הינע הֵׂשְע"רׁשֲא לֶכָּכ הָוהְי יניִעְּב רֶׁשְיַ
 רעׁש-תֶא הָנְּב אוה תֹוָמְּגּב םיִרָטְקְמְו םיִחְּבִוִמ םַעָה דוע ּורָס אָל
 םיִכּותְכ םָה"ֹאְלֲה הׂעְערֶׁשֲא-לֶכְוםָתֹוייִרְבדרָתיו= :ןוָלֶעָה הָנהְי"תיֵּ
 הוהְי לחה םֵהָה םיִמָיַב סם :הָדּוהְי יִכְלמְל םיִמְיַה יִרְבִד רפס"לע
 בָּכְׁשִיוי :ּוהָיְלַמְרּב חַקְפ תֶאְו םֶרא למ ןיִצְר הָדּוהיִּב חיִלָשַהְל
 זָחֶא ּלמִַו יבא ךֶנָד ריִעְּב יָתֹבַא-םע רבָקיוי ויָתֹבֲא-מִע םֶתוי
 פ | ּויָתְחַּת ֹונְּ

 ךןֶּב וַחֶא ּךָלְמ יּוהְיְלמְרְְְּב חקֶפְל הָנָש הָרְׂשֲע-עֶבְׁש תַנְׁשְּבי 6
 הָנָׁש הֵרְׂשֲע-ׁשַׁשְו ֹוכְלֲמְּב זָחֶא הָנָש יםיִרָשָעְְְּב< :הָדּוהְי 'ךְלַמ םָתֹוי
 :ויִבָא דו יהא הָוהְי יִניֵעְּב רׁשיַה הֵׂשֲע-אָלְ .םָלְׁשיריִּב ּךְלִמ

41 + 

 תּובעְתְּכ שאב ריִבַעָה ֹונֿביתֶא םגְו לאְרְִׂי יכלמ ּךרְָּב ליו
 רטקינ חבזינ+ :לֵאָרְׂשִי יִנָּב יִנָּפִמ םֶתא הָוהְי שירוה רֶׁשֲא םיוגה
 ףןיצר הלעְ זָאפ :ןנער ץעלכ תַחַתְו תֹועְבְּנַה- לַעְ תֹומָּבַּב
 ֹררַציו הָמֲחְלמַל םֶלָשּורְי לֵאָרְׂשִיְדַלַמ והילמְרְְֶּב חקפּו םֶרַא-ּדלַמ
 -ךלמ ףןיצר ביִׁשַה איָהַה תַעְבב ם :'םַחְלַהְל ּוֵלָביי אָלְו 'זַחֶאדלַע

 'םימורָאְו תליִאְמ םיִדּוהיַה-תֶא לשני יםָרֲאְל תַליִאדתֶא "םֶרַא
 9 cf 25° || בס = >6%; ? add, cf 33; 17,1; 1 8% םתוידןב זָחֶאל ...|

cf 8,16° | 34 dl 6 nonn MSS 6$($°x) || 36 sic 8 rectius32 % 6113; 16 34 | ל  
cf ass Rasunu; id 16,5.(6) |6 65 ןוצְר )?(;  quam mlt MSS | 37 1 frt 

 38 °° ,12MSS 6MSS< 'אדםע ? add; cf ad7 | 0 16, * 3 + לארשי ךלמ |
(cf 6) | 5 * ₪ 1537 ]ויָנָּב  cf 8,165 | 2 5 ? ₪2 182 |? >2Ch 28,1 | 3 Chל  

 ל-ל 8 165 ל,ז ָהיֶלֲע || == סאפ םָהיֵלֲע לכי. cf Jes | 6 * 41 | * 1םדָאל) | "< 5
 תל-,1 תל cf 680. 6b et ad 1 9,26 | %1 6 0667 םיִמּודַאְו



 םיִכאְלַמ זַחֶא חַלָשיִנז :הֶּזַה םּויַה דַע םָש ּובְׁשיו תליִא ּואָּב
 יִנָעַשוהְו הלע יִנָא ְּךְנֵבּו ְךֶדְבַע רמאל רּושַאיְדְלמ רָסְלּפ תַלְנַּת-לֲא
 -תֶא וָחַא חקינל גיל םיִמֹוקַה לֵאָרְׂשִ למ * ֵּכָמּו םראְלַמ ףַּכִמ
 חַלְׁשי מַה תיּב תורְצְאְבּ הוהְי תיּב *אָצְמּגַה בָהָנַהתֶאְו ףִסְּבַה
 ריׁשֲא ּףלמ עו רּוׁשֲא למ לא עמשיופ :דַחׂש רּוׁשַא-דלמל'
 ליו 6 :תיֵמַה ןיִצְר-תֶאְו "הריק הָלְגַי ָהֵׂשּפִתיְו קְׁשָמַּדלָא
 -תֶא אריַו יקשה רּושַאיִּדְלַמ רָסֶאְלַּ תַלְגִּת תארקל וָחֶא ּךְלמה

 |. "תֶא ןֿהּכה הָירּוא-לֶא דָחָא לה תלשיו קשַמְּב רׁשֲא חבה
 ER ue oa AW ;ש לי 7"תֶא ןקפה הירוא ןֵבַויי ןּוהָשָעָמילֶכְל ֹוָתיִנְבַּ"תֶאְו חָבְזִמַה 'תּומְ
 2 היִרּוא ּהָשָע ןּכי קָשָמּדִמ זַחֶא ְּךֵלָּמַה חלָש-רֶָשַא לָכָּכ חְּבְזִמַה
 אְריַו יקשמדמ ָךַלַמַה אָבִיַו כ : קְׁשָמַּדְמ וחָאדלמה אֹוּב-דע ןַהְּכַה
 רַטְקיו :ויִלָע לעיו יֵחְּבְוִמַה-לע למה ברקו" חֵּבְזּמַה-תֶא ךְלַמַה
 םיִמָלְׁשַה-םּד" תֶא קרי וס תֶאָא ףשיו ֹוּתְחְנַמ-תֶאְו ותָלָע"תֶא

 הָּדהְי נפל רֶׁשֲא יתֶשחְּנַה חָּבְִּמַהי תַאְויי ֵחָּבְזמַה-לע ּול"רְׁשַא
 ותא ןִּתִיַו הָוהְי תב ןיֵּבמּו חַּבְזִמַה ןיִּבִמ תיַּבַה יִנָּפ תֶאַמ בקי
 ןַהֹּכַה הָיְרּוא-תֶא זָחֲאְָלּמַה והָוצְיו 5 :הָנֹוְצ חָבְזִמה ְךָרי-לֲ
 בֶרֲעָה תַחְנִמתֶאְו רקּבַה-תלע-תֶא רמקה .לודָנַה ַחְִַּּמַה לע רמאל
 םֶתָחְנִמּו ץֶרָאָה םע"לָּכ תלע תֶאְו ּותָחְנִמ-תֶאְו ךָלֶּמַה תֶלֹע-תֶאְו
 תַשָחְּנַה חֵּבְזִמּו קֶרֶזִּת ויָכְע חַבָז-םּדילָכְו הָלֹע םֵּדלָכְו םֶהיֵּכְסנז
 :זֲחֲא "למה הוצא לכ הכה היא שערו :רקבְל יל"הְיָהִי ז

 םָהילֲעמ רסקו תומה תננְסִמַמ"תֶא' זחא ךלקה ץצקיויז- 5
 יִהיִתְחַּת רֶׁשֲא 'תְׁשְחִנַה רָקּבַה לַעָמ דרוה םִיַה-תֶאְו ריִּכַהְ'תֶאו
 | תַיַּבב נְּבירַׁשַא תַבְׁשַה יךסימדתֶאְו :םיִנָבֲא תַפַצְרִמ לע ותא ןּתיַנ
 :רּושַא למ יִנָּפִמ הָנהְי "תיִּב בֶסַה 'הֶנּוציִחַה ףלמה אּוָבְמתֶאְ

 רֶפְסלַע םיִבּותְּכ םָהְדאלָה הָשָע רֶׁשֲאיוֲחֶא יִרָבִּד רֶתָיַוי

 8 * 3155 6 +- תורצאְּב | => 65 ךלמל | >6 (67 +. ח6גוצ = היְרְקַהְזלְגִיַונ) |
sic 8MSS Edd) || * 67 ni (uérpov) |פד;  (prקְׁׂשִמְרַּד  cf 15,37 | ro l fit5  

cf 698 |6< 1 ז2 *% >69; 1 4 | >65; 1 8 | 1 לא B;,62 | ל < ° rr 
 14 ** 1 ַחָּבְזִמַה | 15 * 16 ₪ והוציו 6 61 ל | < >6%; 1 prb םעֶה"לְכ | 16 *1 6
 6 ּוהָוצ | ל >6% | דל 5 >65 | ל-ל trsp frt post םהילעמ prps 61 סמה | 8%

 תֶא | 5 | < ויִּת-- | 18 * 4טמ; 8 ךסימ (קז ְךַסמ?) 0 ףסומ (קז ךסומ
ins 6דסּומ | *1 ןו-- || < 1 תיֵּבְמ | 19  AQTד% 0065006 =  SeuéAiov6  

 181155 6167: דלָכְו
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 פ | ויָתְחִּת נב והָיקזִח למ ךֶנָד ריִעָּב ריִתֹבֲא
 הָכֲאןְּב עשוה למ הָדּוהְי למ זַחֶאְל הרָשָע םיִּתְׁש תַנָשְּבי 7

 אָל קל הָוהְי יגיִעְּב עֶרְה שעיו> :םיִנָׁש עשת לֶאָרְׂשִי-לע ןוָרְמְׂשְב
 רּושא ְּךֶלֶמ רָסָאְנמְלש הָלְע ויָלֲ ונפל יָה רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יִכְלמְּ
 עָשוהְּב רּושַאיְדְלַמ אָצְמִו :הָחְגִמ ול בֵׁשיַו דֵבֲע עשוה ֹוֵל"ֵהיְ
 הָחְנִמ הָלֲעָה"אָלְו םִיֹרצִמיִָּלָמ 'אֹוָס-לֶא םיִכָאְלִמ חַלָש רֶׁשֲא רֵׁשָק
 תב ּוהָרְסֲאַו רושא ְּךלֶמ ּוהָֹצעיו הָנׁשְב 'הָנָשְּכ רּושַא ּךֵלמְל

 היָלְע רצו ןורְמְׂש לעיו ץֶרָאָהילֶכְּב רושאיִדְלִמ לעיו* = אלבי"
 ןורְמְׂש-תֶא רּׁשא-ְָלָמ דָכָל עַׁשֹוהְל תיִעיִשְּתַה יתַנְשּבי :םיִנָש שֶלֶש
 ןָעּג "רֶהְנ רֹוָכָחְבּו יחְלחַּב םָתֹוא בָשיִו הָרְּׁשַא 'לָאְרְשְיתֶא ליו
 םֶהיֵהְלֲא הָוהִל לֵאָרְׂשִייִגְב ּוָאְטַחְדיִּכ יה  :יָדָמ יֵרָעְו
 ואְרייו םִיָרְצִמְְלַמ הֵׂעְרּפ דִי תַחַּתִמ םִיֹרְצַמ ץֶרָאמ םֶתִא הלעמה
 יב ָנְִּמ הָוהְי שירה רֶׁשֲא םיוגַה תָקֲחְּב וכלינ* :םיִרֲחַא םיָהלֲא
 םיִרָבָד ילֵאָרְׂשִיהיִגְב יוָאְפַחפ :ּׂשֲע רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי יכְלַמּו לֵאָרְִׂ
 <> ,לּדְנִמִמ םָהיֵרֲעלָבְּב תֹומְּב םֶהָל ּונְבּיו םֶהיֵהְלֲא הָוהְו"לַע ןכדאל רֶׁשֲא
 % = .הָעְבנ"לְּכ לע םירשאו תוָבַצמ םֶהָל ּובָצִיַיי :ֵרְצְבִמ ריעדדע םיִרְצֹוג
 "רֶׁשֲא םיונּכ יתֹומְּב"לכְּי םֶשּורָטקיויי ןְנעֶו ץעילּכ תחַתְו הב
 :הָוהְיתֶא םיִעְכַהְל 'םיִעָר םיִרָבּד" ושעיו ָהיִנּפַמ הָוהְו הָלְנָה
 :הּנַה רֶבְַּה"תֶא ּושעַת אֶל םֶהָל הָוהְי רַמֲא רֶׁשֲא םיִִּגַה ְְּבַעַיַי
 ּובָש רמאל הזח-לְכ "וָּאיִבְנלָּכ ֵֹיְּב הָדּוהיִבּו לֵאָרְׂשִיּב הָוהְי דע

 יִתיִוצ רֶׁשֲא הָרּוּתַה"לֶכְכ 'יתוקח יִתֹוִַמ ּורְמַׁשְו םיִעָרָה םֶכיִבְרּמ
 אָלְוצ :םיִאיֵבְנַה יֵדְבֲע ךיְּב םֶכיֵלֲא יּתָתְכְׁש רָׁשֲאְו םֶכיֵתְבֲאזתֶא

 | הנתיב ּוניִמֲאָה אֶל רֶׁשֲא םֶתֹובֲא ףֶרָעַּפ םָּפְרע"תַא יֵׁשְקיַו עמ.
 םֶתֹובֲא-תֶא תֶרָּכ רֶׁשֲא ֹותיִרְּב"תֶאְו ויָקֲח"תֶא ּוסָאְמִיַנ 5 :םֶהיֵהְלֲא
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 ייֵרֲחֲאְו Arias בה יִרֲחַא ובלו םָּכ ריעַה רֶׁשֲא ויָתֹוָדֵע תֶאְו
 :םֶהָּכ תֹוׂשֲע יִּתְלַבְל םַמִא יהָוהְי הָוצ רָשַא םַתְביִבְ רֶׁשֲא םִיּוגַה
 םיִנְׁש הָכָּסִמ םהל ושעיו םֶהיֵהְלֲא .הָוהְי תוצְמדיָּכתֶא בעיר
 -תֶא ּודְבַעְיְו םיִמָשַה אָבצדלְכְל ווחְּתְשיו הָריֵׁשֲא ּושעינ 'םילנע
 םיִמָסָק ּומְסְקִיַו ׁשֵאְּב םֶהיִתּוְנְּבדתֶאְו םָהיֵנְּבדתֶא ּוריִבֲעיו ל :לַעְבַה
 ףנאתיַו 8 שו הָוהְי יניִעְּב עֶרָה תושעל ּורְּכַמְתִיַנ שחנו

 הָּוהְי טְבְׁש קב רְׁשִנ אל יִיְנָּפ לעמ םֶרְיו לְרׂשְּב דֹאָמ הָוהְ
 תָֹקֲחְּב ּוכְלַיַו םָהיֵהְלֲא הָוהְי תֹוְצִמ"תֶא רַמָׁש אל הָדּוהְי"םִנפ וַָָּל
 םֶגּתְִו םֹנעְַו לֵאָרְׂשִי ערזלֶכְּב הוהְי אמני :ּושָע רֶׁשֲא לָאְרְשי

 תיִּב לעָמ לֵאָרְׂשִי עֶרְמ"יכיז :יָנְּפִמ םֶביִלָשַה רֶׁשֲא דע םיסש דָיְּב |
 ירחאמ ָאְרְשודתֶא םעְבְרִי אּדַו טבְנְְִּב םַעְבָרְיתֶא ויִלְמַַ דו
 יתואָטַחלָכְּב לֶאְרְשְי יִנב כל: :הָלודְג הֵאָטַח םֵאיִטֲחֲהְו הוהְי
 -תֶא הָוהְי ריֵלֲהרְׁשַא דעי :הָנַמִמ ורפאל הֵׂשֲע רֶׁשֲא םעֶבְרָי
 לֵאָרְׂשִ לניו םיִאיִבָּנַה ויָדְבעדלָּכ דִיְּב רַּבְּד רֶׁשֲאַּכ וינָּפ לעמ לַארׂש
 לֿבְּבִמ רואד אביו ם :הָּנַה םּויַה רע הָרּוׁשֲא ֹותָמְדַא לעמ

 יב תַחָּת ןורָמְש יִרָעְּב בֵׁשיו 'םִיורפְסּו תָמֲחַמּו *הָנעְמּו הָתּוּכַמו
 םָּתְבִׁש תַלְחְתַּב יהְיַו5 :ָהיֶרֲעְּב ּוָבְשיו ןורָמָש-תֶא ּוׁשְרו לֶאְרְשי
 םיִגְרַק ּויְהְיַנ תֹויְרֲאָה"תֶא םֶהָּב "הָוהְי חלש הָוהְיתֶ ּואְרי אל יםַׁש
 בשותו תיִלְנַה רשַא ה רמאל לושא ל ּורָמאופ :םֶהְּב

 יא שמית םיעְדי - 3 םֶתוא םיִיִממ נה תויראה
 רשא םיִנָהְּכַהְמ דָחֶא הַמַׁש ּוכילה רֹמאָל רוש למ וציוש :ץֶרָאָה

 ה לַא"תיבְב ב בֶׁשי ןוְמְׁשִמ לנה ל רֶׁשֲא םיִנֲהֹכַהִמ ַחֶא אבר 5
 יו יג םישע תָהיִפ :הָוהְידתֶא וִאְר ו הָרומ
 םֶהיִרָעְּב לוג יו םיִּגרֶמַשַה ּושע רׁשֲא תומָּבַה תיֵבְּבוּוחיִניו ויָהְלא
 -יִשָנַאְ יתֹונְּב יתוְּכְס-תֶא ֹוׂשָע לבב יֵׁשְנַאְו :םש םיִבָשי םה רֶׁשֲא
 ושע ? םיעקו יי + :אָמיִׁשֲא-תֶא ּושַע תַמֲח יִשְנִאְו לגרג-תֶא וׂשֲ תוכ
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 Ro 36 ב םיכלמ 18,7—17,32

 לפרו שָאְּב םֶהיֵנְּב"תֶא םיִפְרְש 'םיִוְרַפְסַהְו קרתא יזַחְבְנ
 ל

 הּוהְי-תֶא :תֹומָּבַה תיִבְּב םחל םישע והיו תומָב רינה םחוצקמ
 לְנְה"רֶׁשַא םִיֹוגַה ֵּפְׁשַמכ םיִדְבֹ יָה .םֵהיֵהְלַא-תֶאְ םיִאָרְי ּויָה
 יםיִנשארַה םיִטָּפְׁשִמַכי םיִשע םה הָּזַה םוּי8ַה רע :םָׁשָמ םַתֹא

 יםֶמָּפָשְמְכּ םֶתְקְחְּכ םישע םֶניִאְו הוהייתֶא םיִאְרִי םֶניא
 מש םַשְרַשֶא בקעַי יִנְּבתֶא הָוהְי הָוצ רֶׁשֲא הֶוָצִמַכְו הָרּותַכו
 םיִהְלא ּואְריִת אל רמאל םּוציו תיִרַּב םָּתִא הָוהְי תרָכיַו :לֶאְרשי
 דםָא וי :םהל ּוחְּבְזִת אלו םּודְבעַת אל הל וְָתְשת"אלו םיִרָחַא

 -תֶאו םיקחהתֶאו :ּוחְּבזִת ולו ּוחַּתְשת ולו אָריִת ותא הנ

 לָּכ תושעל ןורְמְׁשת םָכל בֶתְּכ רש ְוצִמַהְו הָרוּתַהְו םיִטְפְשִמה
 םֶכְּתַא יתְרְּכירֶׁשַא תיִרְּבַהְו* :םיִרֲחַא םיִקלֶא ּואְיִת אָלְו םיָמָיַ
 םֶכיֵהְלֲא הָיהְי-תֶא-טַא יג :םיִרֲחַא םיִהלֲא ּואְריִת אָלְו ּוחָּכְׁשִת אֶל
 "םָא יִּכ ּועָמָש אָלְניי :םָכיֵביֲאלְּכ דִימ םֶכְתֶא ליִצַי אּוהְו ּואָריּת
 םיִאְרִי הָלָאָה םִיֹוּנַהוּויְהיַוּז :םישע םה ןושארֶה םֵטָפְׁשַמְּכ
 רֶׁשֲאַכ םֶּהיִנְב ינו םהְיִנּבְדְ םיִדָבַע ּויָה םַהיִליִסּפ-תֶאְו הָוהְיתֶא
 פ | :הֶּזַה םּיַה רע םישע םַה םָתֹבֲא ּושָע

 היקזח ּךְלֶמ לֵאָרְׂשִי ךְלִמ הָלָאְּב עשוהל שלש תַנְׁשִּב ייַהְיַוי 8
 םיִרְׂשֲעְו וכלמב היִה הָנָש שָמחְו םיִבָשָעְרּב :הָדּוהְי למ וַחֶאדוַב
 רֶׁשיַה שעיג :הירכזחתּב יִבֲא ומא םֵׁשְו םֶלָשּוריִּ ךלמ הָנָש עַשַתְו
 תומָּבַהדתֶא ריִסַה אּוה+ :ויִבָא דֶוָּד הָשָעְדִרְשַא לֶכַּכ הָזהְי יִניִעְּב
 -רָשַא תַשחֶּנַה שַחְנ יִתתְכו יהָרָשַאָהתֶא תַרָכְו תַבָצַמַהתֶא בש
 ול םיִרָטְְמ ָאְרָשיינְב יָה הָמָהֶה םיַמיַה-דע יִּכ הָשמ הָשָע
 ,,ילאל וידחֶאְו חט לֶאְרָשויהלֶא הָוהיְב ס ףֶתְשְחְנ ולאו
 הָוהיּב קיו" :וינַפְל יָה רׁשֲאוי הָדּוהְי יֵכְלַמ לֹכְּב ּוהֹמָכ הָיָה
 הָיָהְוְל :הָשמדתֶא הָוהְ הוצירַׁשַא ויתְֹצְמ מש ויָרֲחֲאַמ רפאל
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 :ֹודָבע אָלְו רּוׁשֲאְרָלֲמְּב דָרָמי ליבשה אַציײרְׁשַא לֶכְּב ומָע יהְוהְי
 -דע םיִרָצוְנ לֹּדְנַּמִמ ָהילּובְנ"תֶאְד הנַע-דֲע .םיִתְשְלּפתֶא הָּבַהְדאּוהְ
 איה ּוהיִקְזִח למל ג תיִעיִבְרֶה הָנָשַּב יהי :רָצְבִמ ריע
 רָסאְנַמְלַש הָלָע לֵאָרְׂשִי ףלמ "הלאה ןֶּב עַשֹוהְל תיִעיִבְׁשַה הָנְׁשַה
 םיִנְׁש שֶלָש ּהָצְקִמ הפלוס : :ֲהיִלֲ רַצַיַנ ןוְרָמָש-לַע רושל
 הָרּכלְ לֵארְׂשִ למ שוהל עשַּת-תַנְׁש איה הָּיקְזִחְל שָש-תַנָשְּב

 הלחי 'םחָנו הרושא ילָאְרְשיתֶא רֶּׁשא-דלִמ ליי :ןורמׁש
 הָוהְי לֹוקְּב ּועְמְׁש-אל רַשָאולַעְי> :יִדָמ יֵרֲעְו ןזּג רֶהְנ רָֹבָחְבּו
 הָוהְי דָבַע הָשמ הּוצ רֶׁשֲא-לְּכ תא ותיִרָּבתֶא ּורָבֲעַיַו םֶהיִהְלא
 ספ -ּּשְע אֶל ועמש אלו

 -ָרָלַמ 'ביִרֲחְנס הָלְע 'והיקזח ּךְלָמל הָנָש הָרָשָע יעַבְרַאְבּוי
 -ְךְלִמ היקֶזח תֶלָשיַוי + :םָשְּפְתִיו תרָצְּבַה הָדּוהְי ירְעְילְּכ לע לושא
 -רָשַא תא ילעמ בוש יִתאָפָח מאל הָיִכְלּ ושאְרלְמלֶ הָדּוהְי
 תואָמ שלש הּוהיְדַלִמ היְקְזִח"לַ רּוׁשֲא-ָדְלַמ םָשיַו אָשֶא ילע ןּתּת
 אֵצֲמַּנַה הלכת הָיִקְזִח ןַּתַַופ :בָהָז רֶכַּ םיִׁשלשּו ףֲסַּכ"רַּכְּכ

 א היקוח ץצק איהה תעָב למה תיב תורצואבו העוי"הימ
 יהָדוהְי למ 'היקְַח הפ רֶׁשֲא תֹונְמַאָהתֶאְי הוהְי לכה תל
 ש -ךתְרּפ"תֶא רׁשֲאדְלַמ חלשיניז סם רש ּךֶלַמַל םֶנְתיו
 ליַחְּב ּוהָיקְזח ְךָלמַה"לֶא שיִפָלְִמ .הָקְׁשְבַר"יתֶאְוו סיִרָס"בַר"תֶאְו
 תַלֲעְתִּב 'ודְמַעַיַו ואבינ ּולעיו" "םלָשּוְרִי ואבו ּולֲעיוי םָלׁשּורְי דַבָּכ
 למלא לארקירי ו :סבוכ הָדָׂש תלְסְמַּב רֶׁשֲא הניע הָכְרּבַה
 רַפֹּפַה ּהָנְבַׁשְו תִיָּבַה- לע רֶׁשֲא והָיְקְלַחּ םיִקְלֲא 'םהלַא אציו
 -לֶא אָנורְמֲא הָקְׁשְבַר םָהיֵלֲא רָמאָּיופ :ריְִזַַה "ףַסֶאְּב חַאויו
 רשא הזה ןחַטְּבַה הָמ רּושא ְּךֶלמ לונַה למה רַֿמָא-הֹּכ ּוהָיְקְזִח
 -לע הָּתַע הָמָחְלַּמַל הָרּובְנּו הָצִע םיִתַפָש רַבּדְּדַא תְרַמָא* יָּתְחַטּב

 תגֶעׁשִמ-לע "ל ְּתחָמְב הגה יהי :יִּב תדרְמ יכ ָתָחמְב ימ
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I 8.2236538 ב םיכלמ  

 וּפַכְב אָבּו ויָלָע שיא ְּךֹמָסִי רֶׁשֲא םִיַרְצַמדלע הָּנַה ץּוצְרֶה הָנָּקַה 0
 דמוי :וילע םיִתְמְַה"ִלְכְל יעל הֵעְרַּפ RA הָבְקנ

 הָיָה חבה נפל סליל הדּוהיל רָמאיו ויתחְבְזִמ תא ויָתֹמְּב
 רּושא ךלֶמתא ינדאתַא אנ בֶרָעְתַה הֶּתַעְו :םֶלָשּוריִּ וֲחָּתְׁשִּת

 ףיאְו+ :םָהיֵלע םיִבָכְר ל תֶתָל לותר םיטוס פל ל הָנְּתַאָו |.
 -לע ףל חַטְבִּתַו םיגטקה ינדא ידְבע דָתא תַחַּפ יֵנְפ תַא ג

chםֹוקמַה-לע יִתיֵלע הוהְי יִדעלַּבִמַה ּהָתַע5 :םיִׁשְרַפלּו בָכָרְ םירָצמ  
 :ּהָתיַחְׁשַהְו תאּוַה ץֶרָאה-לע הלע יא רַמָא הָוהְי ,וְתֲחׁשַהְל הָזַה

 הָקְׁשְבַר-לָא חָאֹויְו הָנָבַׁשְו יוהיקלמ ןָּב" םיִקָלֶא רמי
 לנָּמַע רבַדְתלַאְ ונֶחַנַא םיִעָמְש יִּכ תיִמְרֶא ףיִרְבַעְ לא אָנ"רָּבּד
 הָקְׁשְבַר יםָהילא רָמאו7 :המחהה לע רֶׁשֲא םַעָה ינְזֶאְּב תיִדּוהְי
 אְלַה הָלֶאָה םיִרָבְּרַהתֶא רָבַדְ יִנדַא יִנָחְלש ךילֶאְו ךינדַא "לעה
 -תֶא תוָּתְשל יםהירֹחתַא לאל המה" לע םיִבָשּיַה םיִׁשְנַאָהילע
 רַּבַדיו תיִדּוהְי לולב ארקיו הקָשְבְר רמעיני* :םֶכָמִע 'םהְיניש ₪
 -לַא למה רַמֶא הָּכיפ :רּושא ְךֶלָמ לוָגַה מַה ּועָמש רָמאי 0
 חַמְבַיהלַאְופ = :ֹודיִמ םֶבְתֶא ליִצַהְל לוי אָליִּכ והיקזח םכל אישי ג "ו

 -יתֶא ןָתָּנִת יאְלְו הוהְי נלי לַצַה רמאל .הָוהְידלֶא י ּוהָּיקְזַח םֶכְתֶא
 הב יִּכ הָיְקְזַח"לָא | עְמְׁשִּת- לא :רּושא למ ךִיְּב תאזַה ריִעָה
 ׁשיִאְו ֹונפנ-ׁשיָא לְכֲאְו ילֶא ָּאצו הָכְרַב יִּתִא וש ושע רּוׁשֲא ְךֶלָמ רַמָא
 ץֶרָאלָא םֶכְתֶא יִתְחְקְל יאב"דע* :וךבדימ שיא ּותָשּו ֹותְנֲאְּת

 שב רָהְצִי תַז ץֶרָא םיַמרכּו חל ץֶרָא שירית ןנ א םֶכְראְּ
 4 127 םֶכְתֶא תיָסָידיִּ ו ועמה לֶאְו ּותָמָת אַלְו ּויָחְו
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caliלנהר תורה א יביא: ןרמְׁשיתא  
 יםַעָה ּושיִרָחַהְוי :יִדִמ םֶלָשּוְךִיתֶא הָוהְי ליִצְיְיִּכ יָדָּיִמ םֶצְרַאדתֶא
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 :והנעת אָל רָמאַל איָה ְּךָלָּמַה תֹוָצִמיִּכ רֶבָּד ותא ּונָעְאְלְו
 -ןֶב חֶאּויְו רַפּפַה אָנְבׁשְו תִיַּבַה-לַע-רֶׁשַא היְְלַחןָּ םיִקילא אביר
 :הָקְׁשְבַר יִרָבִּד תא וכ ודָגיו םיִדָנְב עּורְק ּוהְַָזִח"לֶא ריִּכְזַּמַה יףֲסֶא
 אָבִיו קָשַּב סֵּכְתיַו ויָדָנּבדתֶא ערקיו ּוהָּיִקזַחּךֶלַּמַה עֹמְׁש יהיו: 9

 רֿפֹפַה אָגְבָשְו תוֿפהלעײרְׁשא םיִלֲאתֶא חלש :הָוהְי תי
 :ץֹוָמֲאןְּב אְיָבָּנַה ּוהָיָעַשְודלֶא םיִקׂשִּב םיִפַּכְתִמ םיִנָהְכַה יִנְקַז תאו
 םויה הָצֲאְנּו הָחַבוְתְו הָרָצדםֹוי ּוהיִקְזַח רַמָא הָּכ ויָלֵא ּוָרְמאַיַו
 הֶוהְי עַמְׁשִ ילוא4 :הלְל ןיַא ַחֹבְו רָבְשַמְ"דע םיִנְב ּואָב יִּכ הזה
 A ow ףרחל לינד רּושַאדְדְלִמ וחלש שא הָקׁשְבַר יִרָבְּדילָכו תא לא

ee |. 

 הָלִפִת ָתאָׂשָנְו ְךיִהלַא הָוהְי עַמׁש רֶׁשֲא םיִרְבִַּב ַחיִכּוהְו ימ-םיִהְלֶא
 -לֶא ּוהיקְזח ךלמה ידבע ואביו :הָאְצְמְּנַה תיִרֲאְׁשַה דעְּב
 רַמָאו הָּכ םֶיְִדַאלֶא ןורְמאָ הָּכ ּוהיִעָשי םָהְ רָמאוֿ :ּוהיְעׁש
 -דלמ ירענ ּוִפְִנ רש ְתְעַמְׁש רֶׁשֲא םיִרָבִּדַה ינּפַמ אְריִּתלַא הוהְי
 | ויִתְלַפהְ דצראל בו הָעּומָש עָמָשְו חור וב ןתנ יִנָנַה :יִתֹא רּושא
 wr םֶחְלְ רוׁשֲא רמי אמי ג בפ | וצְראְּב בֶרָחַּב

 ובא

 םילאלמ ind בשלו ךתֶא םתלהל אָ הגה רמאל
 ירמאל הויל ּוהָיקְזַח-לֶא ןורמאת הכיס :רמאל ּוהָיְקְזַחלֶא
 דִיּב םֶלָשּוְִי ןַתָּנִת אָל רֶמאָל וָּב חטב הָּתַא רֶׁשֲא יַהלֶא ךאשי-לא
 -לָב רּושַא .רבלמ ושָע רֶשֲא תֶא מש התו הגה :רּושַא למ

 :"רשאלתפ רשאי יו-יו ףצרו ןח =תֶאְ ןמוג-תא יִתְובא ותחש
 :הֶגִעְו ענה םִיָוְרַפְס ריעל ּךְלמּו דָפְרַא ךלַמּו תמח-ךלִמ ואי
 הָוהְי תיּב לעג םָאְרְקיו םיִכֲאְלַמַה ד ךיִמ םיִרָפְּסַהתֶא ּוהָיְקְזִח חקיוי+
 הָוהְי ינָפְל ּוהָיקְזח לֶלַּפְתִיַ"5* ם  :הוהי יִנָּפְל ּוהָיְקְזִח ּוהָשְרְפִיַ
 ּךִּרבְל םיִהלֲאָה אּוֲה-הָּתַא םיִבְרְּכַה בשי לַארְׂשִ יֵהלֲא יהוה ירמאיו
 ה .הָפַה< :ץֶרֶאָהתֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא ָתיֵׂשָע הָּתַא ץֶרָאָה תֹוָכלְמַמ לָכָל
 ירבד "תא עֿמְׁשּו הֶאְרּו 'ךִיָניִע הָוהְי חָקִּפ עָמָשּו ָנֶזִא ו הָוהי
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 ברחה הָוהְי םָנְמָאל :יִח םיָהלֲא ףֶרֶחְל לחָלְׁש רֶׁשֲא בירחְנס
 שאב םֵהיֵהְלֲא-תֶא נתנו :לםצְרֶאתֶאְו םִיוּנַהדתֶא רּוָשַא יִכְלמ
 :םּוְּבְִיַו ןֶבָאְו ץע םֶדֲא"ְַ השעמ" םִא יִּכ הָמַּה םיִהלֲא אל יִ
 ץֶרָאָה תֹוכְלְמַמ"לּכ י ּרעֶדיו ודיִמ אנ נֲיִׁשוָה וניהל הֹוהְי הָּתַעְופ
 -לֶא ץומָאְֶֶב ּוהָיְעַשְי הלָׁשִיְ> ס :ףדבְל םיִהְֶא הָוהְי הָּתַא יִּ
 יִלָא תְלְלַּפְתַה רֶׁשֲא לֵאְרְׂשִי יַהְלֶא הָוהְי רמָא-הּכ רמאל והיקוח
 ויל הָוהְי רֵּבְּדרׁשֲא רַבְּדַה הני :יִּתְעָמָׁש רּׁשַא-דלמ בְרֲחְנס-לַא

 ןויצ"תַּב תלּותְב ל הָנֲעָל ל הוב

 :םֶָשּוְי תב .הָעיִנַה שאר יא
 לוק תומירה ימדלַעו ָּתְפּדִנְו תְפרַח יִמדתֶא

 :לֶאְרְש שודק"לע ךיִניֵע םוָרַמ אָשתַו
 יּבְכְר יבכְרֶּב רָמאּתַו "נד ָּתְּפְרַח יכָאלמ דב

 נבל יִתְּכְרִי םיִרָה םוְרִמ יִתיִלָע נא
 x a ee ויָשרּב רוחבמ ויזְרא תמוק :תכֲאְ 0

 :יֶלְמְרכ רע .הצק ןוָלְמ "האוב
 םיָרְז םימ יִתיִתָשְו יִתְרְק יִנָא 4

 :ירֹוצַמ יֵרֹואְ 2 יִמָעָּפִףַכַּב יבֵרֲחֲאְו
 יִתיִׂשֲ ּהָתֹא קוחרמל תְעַמׁש-אְלהי

 ָהיִּתאיִבַה הָּתַע יִהיִּתְרִצְיְו םֶדָק ימימל

 :תוְרָצְּב םיִרָע םיִצָ םילג 'תושָהל 'יְִתּ
 יושביו ותח | דידיִרצק ןקיבק

 אָשְּר קרו .הָדָׂש בֶשִע ּויָה
 ::המק ינפל "הָפְדָשּו תֹוגג ריִצֲח

 :ליִלֶא ָךזָּנִרְתַה תֶאְו  יִּתָעְדָי ךאְבּו ְּךְתאֵצָו ּךֶתְבשְוי <
 יא הָלָע ךננַאשו יֵלֲא ףּנַרְתַה טיפ /

 ְיֶתָפְׂשִּב יִּגְתַמּו ּךָפאְּב יחח יִּתְמׂשְ
 :ּהָּב ָתאָּב"רְׁשא ְּךרָּדַּכ ְךיִתֹביִׁשֲהְו

Orןתֶנְ | 20  Jesומי --() | °° >6* | 18 1 6  prpsחלש || 17 *  VarS Jes16 516  
 לע | 23 * 16 ְּךיֵדְבֲע | ל ו: MSS הוהי || < א? בֹכְרְּב; 16 0 טופ ]65 ברב |

cf 65 ₪ GLָא] ' et1 'ָאְו  * | ft ins (c alio stichor ordine)4 65 + ליַח יִתיִשעְ;  
 f compl MSS Jes || (®et Jes) רחבמ || 24 31 'ַאו | 1? רוצמ | 25 יו? 'צי|

(alי ןיָהְּתַו | < 6 תואָשַהְל | 26 * ₪ ושב | *1 66 ]6 הָמדָשּו | = 1: ּהָמְק  
 םידק) | 27 * ns frt (fE' ad 26) hp יִנָפְל | ל add, cf 28 | 28 1 ? נואש



19,29--20,6 | REGUM II 1 

 תֹואָה ָךְלהֶוְופ
 יׁשיָחָס תיִנָשַה הָגָׁשַבּו ַחיּפְס הָנָשַה לוָבָא
 :םיִרפ 'ּלְכַאְו םיִמָרְכ ועָמִנְו ָּרְְְו עז תיִשילְשַה הָנָׁשבּו
 "יָרֶפ הָשָעְו" הָטַמְל שֶרָש .יהָרָאְׁשִנַה הָדּוהְי"תִיְּב תַמיִלִּפ הכס
 :הָלעֶמל] | = ןְמַפרַהַמ הָמילְפּו תירֲאׁש אצת םלָשּויִמ יי

 | | ס  :תאְזהָשַעַת < הָוהְי תֶאְנְ
 רּוׁשֲא ְּךֶלֶמלֲא הָוהְי רָמָאדהְּכ ןככ*
 ץֶח םֵׁש הָרוידאָלְו תאֹוַה ריִעָהד לֶא אבי אֵל
 :הללס היל הפשידאלו ןגִמ הָנַמְדקִיאלְ
 :הָוהְידםֶאְנ אָבָי אֶל תאָּזַה ריעָה"לֶאְו בּושְי ּהָּב אֿבִי"רַׁשִא ךְרְב
 ס ּיִּדְבָעדְוְּד ןןְמְלּו רנעמל ּהָעיָשוהל תאּוַה ריעָהלא יָתֹוננְוצ

 הֶָאַמ רושא הָנֲחַמְּב יו הוהְ אל ו אצינ 3 אּוהַה הָליֵלַּב ל יָה
 :םיִתַמ םיִרְנָּ םָלכ הֵּנִהְו רקפב ּומיִּכְׁשִ 3 הָשַמָחְ םיִנֹומְׁש

 0 לקרח ומלא דרס ו תיּב הוחתשמ אוה יהי

 נְּב ןפמהרסָא ֶּלְמִינ טרְרֲא ץֶרֶא ּוטְלְמִנ הָּמִהְו בֶרָחב ּוהְּכִה
 ס :ויִתְחַת

 -ןֶב והיֲעְׁשִי ויָלַא אבו תּוִמָל והיו הָלָח םַהָה םיִמיּבִי 20
 הָּתַא תַמ יִּכ תיל וצ הָוהְי רַמָא-הַּכ וילֲא רַמאּיַו איֵבָּנַה ץֹומָא
 :רמאָל הָוהילֶא לֶלַּפַתִיִ ריקה לא יוינּפ-תֶא' יבסיו* :הָיִתִת אָלְו
 םֶלָש בלבו 2 תָמָאּב ּךיִנָפְל יִּתְכַלַהְתַה רָשַא תֶא אָנרֶכְז הָוהְ הנ
 היְעַׁשי יָהְי+ ס ליג יִכְּב הָיקְזִח ב -יִתיִשַע ּךיִגיִעְב בוטהו
 תְרַמָאְ יבש :רָמאָל וילא הָיָה הוהְי-רַבְדּו יהָנכיִּתַה 'ריִעָח אָצָי אל

 הלעת שילה םּב ל אפר ננה קמ יִתיֲאָר ה שה

 לושאדְרלְמ ףּכמּו הָנָש הָרָשָע שמח ימנע יִּתפסְה :הָוהְי תי
 29 * Jes Dn || ל 1 ₪ 6 16* לוכָאְו | 3ס *? 968 | ל ?1 ירפו | 310

mlt MSS Vrs Jes+ תואְָבִצ | 33 16 151155 Vrs Jes אָּב | 34 1 6 Jes לע | 
35 34155 56 Jes ‘Wi | 36 5 <621155; al? | ל ins ₪ pro [בשי et 1 ;ָניִנ' 616% | 
37 * dub; 1 ? ףדרמ (31 ךוסנ 252% vel ל || )ragמiחרננ ע cf ad 17,31 || © prps 

 | ויָנָב ; 1 ₪ 'שובנו ֹונְּב +  ca 50155 Vrs [6רצארשובנ 2/0003: )8 'שו);

Cp 20, 2 * 21MSS Edd 65 ]6 + והיקזח | °° <65 | 4 5% < Jes | 06 
194155 0 Vrs רַצָח | 5 * ]65 ךולָה | 5 > Jes. ; 



 542 ב םיכלמ 21—20,7

 רֶנָד ןעֶמְלּו יֹנעַמְל תא ריִעָה"לַע יִתֹונַנְו תאְנַה ריִעָה תֶאְו ָליִעִא
 -לע 'ּומיִשָיַנ ּוָחְקו םיִנָאְת תַלְבּד וִחָק ּוהְָעִׁשִי רֶמאיול :יֶרְבַע
 אּֿפְרייְּכ תוא הָמ ּוהָיְעַשְילֶא ּוהיִקְזִח רָמאיַנ* | :יָחּיו ןיחְׁשַה
 ָךֶל"הְז ּוהיעשי רֶמאיַופ :הָוהְי תיִב ישיִלשַה םוּיּב יִתילְֲו יִל הָוהְי
 לצה ךלה רב רֶׁשֲא רָבְַּהתֶא הוהְי הַׂשע כ הוהְי תַאמ תֹואָה

 לַל לָקָב ּוהיקְזְי מאיי :תולעמ רֶׁשֲע בּוׁשָיימַא תולעמ רֶׁשֲ
 :תולעמ רָשָע תיִנַרְהַא לַצַה בִּׁשָי יכ אֵל תִֹלֲעמ רָשָע תֹוָטְנִל
 רֶׁשֲאי תולעמב לַּצַה-תֶא בָשיַו הָנהְילֶא איִבָּנַה ּוהָיָעַשְי אָרְקיוי
 : :תולעמ רֶׁׂשֲע תיִּגְרְחַא וָחֶא .תולעַמְּב הָדְרָי

 םירְְס לבבל לבב דאל יְארְּב חלש איהה תעְּביי
 םָהיֵלֲע יעֶמְׁשִיניג :רהנקְזִח הָלָח יִּכ עמש יִכ ּוהָיְקְזִח"לא 'הָחְנִמּו
 -תֶאְו בֶהְּנַה"תֶאְו ףָסּכַה-תֶא 'התכְנ תִיּבי-לָּכיתֶא םָאְדו ֹוהָיִקְזַח
 אָצְמִנ רֶׁשֲאלְּכ תֶאְו ויָלַּכ תיִּב תֵאְו בוטה "ןֶמָשו תֶאְו םיִמָשְּבַה

 -לָכְּ ּתיִבְּב ּוהָיקְזִח םֶאְרֶה-אְל רש8 רֶבָד הָיָה"אְל ּויָתרְצוִאְּב
 יא רָמאַֹ והָיקזח ֶָּמהלֶ אינה ּוהיִעַשְי אביו יְלַשְמָ
 ץֶרֶאַמ ּוהיַקְזַח רָמאיִו יִלַא ּואָבָי ןיאָמּו הָלֵאָה םיִׁשְנֲאָה וּוָרְמֲא-הָמ
 תֶא ּוהיְקְוַח רַמאיו ּדַתיִבְּב ּוִאָר הָמ רֶמאיויפ : :לָבָּבַמ ואב הקוחר

 יִתְעְאּב םָתיֵאְרהדאְל רש רָבָד הָיָה אָ יִתיִבְּב רָשַאָּכ
 םיִמָי הָגַהיז :הֶוהְיְרַבִּד עַמש ּוהָיִקְזַח"לֶא ּוהָיְעַשְ רָמאיוי> ם

 הָּנַה םויַהְדדע ףיִתבא וִרְצֶא רֶׁשֲאַו ְּךָתיֵבְּב רָשַא-לֶּכיאָשְנְו םיִאָּ
 רֶׁשֲא ממ ּואִצִי רֶׁשֲא ְּףיְִּבִמּוי :הָוהְי רֶמֲא רַבְּד רֵתְּחאְל הָלָבְּב
 -לֶא ּוהּיְקְִח רָמאיפ :לָבְב ְךֶלָמ לֶכיִהְּב םיִסיִרָס ּויָהְו חַי דיִלֹוּת
 תַמָאְו םָלְׁשֹי-םֲא אֹוָלֲהי רמאיוי ּתְרַּבִּד רשא הָהְידרַבְּד בוט ּוהָיֲעַׁשְי
 -תֶא הֵׂשֲ רֶׁשֲאְו ותְרּובְנ-לְכו ּוהּיְקְזַח יִרְבְּדרֶתַיְו*  :"ָמְיְב הָיְהְי
 םיִבּותַּכ .םָהְדאולה הֶריִעָה םִיַמַה-תֶא אבי הָלָעִּתַהתֶאְו ּהָכְרְּבַה
 יִתֹבַא-םע ּוהיקזח בבי :הָדּוהְי יכלמל םיִמָיַה יֵרְבַּד רַפס"לע
 ס ותחת ֹונְב הָשנִמ למי
 - 7 * 6 .ad Jes 38,7. 215 | 675 ni... a וחקי cf ןש fom וחקינ) | 1

frt JT; Jes aliter | rr = gloss (ex Jes 38,8); >6? (cf 8%) || 12 * compl 
 MSS 6 Jes ךדארמ vel ךד(ן)רמ || ל ]655 + kai rpecBeic || 5 Jes קזחיו | 13 °1
 6 nonn MSS 68 Jes Wl || * >23MSS 59 Jes; dl | ° 0 ותוכְנ; prps ותוְכָנ
 cf ass nakamdti | § Jes ןמשַה | 14 K 18 | א26MSS Vrs Jes+‘b חקי (חקי )
 Q Jes וחקי || 19 55 >68 || ° ?Jes ‘9; 6 revécow 9 sz | 1 יו

role Aauid, sed cf 2Ch 32,33.67060(. . .) 6ע  
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 הָגָש שמָחְו םיִֵׁשמֲחְג ּוְלְמב הָׁשֹנְמ הָנָש הָרְשָע םיִּתָשְְּבי 1
 הָוהְי יִגיִעְּב עֶרָה שעינ* ּהָבייִצָפָח ֹוָמַא םשו םָשּוְיִּב למ
 ןביו בָשיִר :לֶאְרְשַי יִגּב יִנָּפִמ הָוהְי שיֶרוה רֶׁשֲא םִיֹנַה תֹבַעֹוְתְּב
 שעיו לעבל 'תֹוחְּבְזִמ  םָקי ויָבָא ּוהְָקְזִח דב רֶׁשֲא תֹוְּּבַה-תֶא
 םיִמָשַה אָבצלְכְל תַּתְׁשִי לֶאְרְשי ּךְלמ בָאְתִא הָשַע רֶׁשֲאּכ הֶרָשַא
 םֶלָשּוְיּב הוהְי רמָא לָשַא הָוהְי תיִבּב "תחְּבְזִמ הָנָבּו4 :םָתא דֹבֲעיְו
 = תֹורצַח יִּתְשַּב םִיָמְׁשַה אָבצלְכל תֹוחְּבְזִמ ןְבַיופ מׁש-תֶא םיֵׁשֲא

 ינו בוא הֶשָעְו ישנו עו שב ֹונְביתֶא ריִבעָהְ :הָוהָיתיּב
 הָרְׁשֲאָה לָחָּפ"תֶא םֶשָיַוז :יםיִעְכַהְל הָוהְי יניב עֶרָה תּוָשְעל הָּבְרַה
 תִיַּבּב ֹונְב הָמלָשלֶאְו דִוָּדדלֶא ּהָוהְי רמָא רֶׁשֲא תּיַּבּב 'הָשָע רֶׁשֲאל
 יִמְׁש-תֶא םיִׁשֲא לֵאָרְשִי יִטְבש למ \ יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא םֶָשּוריִּ הֶּיַה
 ייִּתַתְנ רֶׁשֲא הָמָדֲאָה"ְןִמ לֶאְרְשי לֶנְר ינהל יסא אלו :םֶלועְ
 הּּוּתַה=ילְָלּו םיִתיִוצ רשַא לכ תולעל רמשידמא ו קר םָתּובֲאל
 תושעל יהַׁשנִמ םַעְתִיַוי ּעְמָש אָלְיִ :יהשמ יִדבע םַתֹא הְצ"רְׁשַא
 ס :לֶאָרְִׂ יִנָּב יג יִנָּפַמ הוהְי דיִמָשַה רֵׁשֲא םיוגה ןמ :עְבָהתַא
 הָשַנְמ הָשָע רֶׁשֲא ןעיוי :רמאל םיִאיִבָּנַה ויָדָבָעְדדְיְּב הָוהְי רָּבְדְיַיפ
 יגל רֶׁשֲא יִרֹמֲאָה ושָעְִרֶשַא לָּכִמ ערה הָלֲאָה תֹובֲעּתַה | הֶּוהְילִמ

 הל יש 2 ישא הָדּוהיִו מלול הָעָר איָבמ יגְנַה לאְרְשי
 תב תָלְקְׁשִמ"תֶאְו ןורְמש וק תא םלָשּוְִיילע יִתיִטָנְוי :ויָנְזָא יּתְׁש
 יִּדַפָהְו הָחָמי תַחַּלַצַה"תֶא הָתְמִיהרַׁשאַּכ םלׁשּורי-תֶא יִתיִחְמּו בָאְחַא

 וָנָהְו םָהיֵבְיְא דָיּב םיִּתַתָנּו יִתָלֲחג תיִרֲאְׁש תֶא יתְׁשמְָוי ְהינְּפילע :
 יָה יֵניֵעְּב עֶרָה"תֶא ּושָע רֶׁשֲא ןעיײ םָהיֵבְֲא"לָכְל הָּמְׁשָמִלְו בל
 :הנַה םויה דַעְו םיִרְצִּפִמ םָתֹבֲא ּוֵאְצְי רֶׁשֲא םויַהְְִמ יתא םיִסיֵעְכמ

 -תֶא אָלַמירׁשֲא דע דאָמ הָּבְרַה ּהָשנְמ ףפָש יִקָנ םָּנ נוי
 תּוָשָעְל הָדְוהְיְדתֶא איִטָחַה רֶׁשֲא ותאָטַחְמ רבָל הָּפְל הָּפ םֶלְשְר

Cp ar, 1b >2Ch ,33,ז | 3 * ג ץֶּתְב cf GL) 3". 4 * 651 sing | ל <6%)5%%0( | 
5% Ch םֶלעְל 'ש היי | 5 64% sing | 6 * 0 ףַשְכו-- | * 211155 Ch sing | 
5 1 6 384155 638 Ch וסיע-- | 7 * 6 + למסה || *-* <6* || 8 * Ch ריִפָהְל 4 | 
* Ch יִּתְדַמַעָה | < 6: ּועָמשי | 41? c 6Ch לכל | >> Ch aliter | g °° >Ch | 
5 Cוגו 'נמ עַתיַו מ' | GBA ev apBaXuoig kupiov; 6 ער || rr 65% rd rovnpd 

 ְךֹפָהְו הֹחָמ ו  1 6 Q nonn MSS Vrs Ayn | 13 1(תֹועָרָה?); prקs עַרָה | ז2

15 compl MSS min: ,יִניִעְּב 1 41. 



 544 ב םיכלמ 22,9—21,17

 הָשָע רֶׁשֲא-לָכְו הָשַנֶמ יִרָבְּד רֶתָיְוז :הֹוהְי יִניֵעְּב עַרָה
 יכלמל םיִמּיַה יִרְבִּד רֶפְסְד לע םיִבּותְּכ םָהְדאולַה אָמַח רֶׁשֲא וָתאָטַחְו
 אנע" ןגְּ ותיֵּב- ןְּב רַבָּקו ויָתבַא-םע הֵׁשֹנִמ בֵכְׁשו :הָדּוהְי
 פ | ּוויָתְחַּת ּונְּב ןֹוָמָא למי

 םָלְׁשוריִּבְךֵלֶמ םיִּגָש םִיּתְשּו וכָלָמּב ןֹומֲא ּהָנָש םיַּתְׁשּו םיִָשָעְּב 19
 הָוהְי יִניֵעּב עַרָה שעיו :הָבְטִידְוִמ ץּורֲח"תַּב תַמלְׁשִמ ומִא םֵׁשְו
 דבעיו ויבא לה רֶׁשֲא ְּרָּדהלֶכְּב ליי :ויִבָא הָשנִמ הֵׂשֲע רֶׁשֲאכ
 הָוהְידתֶא בֹזֲעַיו>> :םֵהָל וחָתְׁשִיג ויִבָא דֵבָע רֶׁשֲ םיִלּולּגַהתַא

 -לע םיִרׁשְקַה- ל תֶא ץראָה-םע 8 "ותיִבְּב ךֶלַמַה-תֶא ּותימיו

 היִתְחַת נב ּוהָיְשאְותֶא ץֶרָאָה-םעי ּוכלְמִיו ןוָמָא למה
 יִרְבִד רֶפְמדלַע םיִכּותְּכ םָהְדאּולה הָשָע רֶׁשֲאי ןֹומָא יִרְבִּד רֶתְיו
 ךְלמיַו אָּנע"נְּב 'ותְרְבְקִּב ותא ירכקינ :הָדּוהְי יכָלַמְל םיִמָּיַה
 סם | ּויָתְחַת וָנָב והנשאי

 ךלֶמ הָנָש תַחַאְו םיִשלָשּו וכְלָמַב והיִשאי יהָנָש הָנמַשיְְּבי 2
 יניב רֶׁשיַה שעיו* :תֶקַצְּבִמ הָיָדְעתב הָדיִדי מא םֵׁשְו םִלׁשּריִב
 פ  :לואֿמְׂשּו ןיִמָי רסדאלו ויָבֲא דָוָּד ָּךְרֶדלֶכְּב ל הוה
 ןֶפָש-תֶא ּךְלמה חלש והיִשאְי למל :הָגַש הְרָשָע הָנֹמְׁשִּב יהיו
 ּוהּיְקְלַחדלֲַא הָלֲעּצ .:רמאל הָוהְי תיִּב רַפֹפַה םלׁשְמ"וְב ּוהָיְלצַאְְּב
 יִרָמְש ּופְסֲא רֶׁשֲא הָוהְי תב אָבּומַה ףְסָּכַה"תֶא םֶּתִיְו לוּדָנַה ןֵהֹּכַה
 :תיּבב יםיִדָקפִמַה הָכאָלמַה ישע רי-לע יִהָּנִּתִִופ :םַעָה תֶאֹמ ףפַה
 קֶדָּב קּנַחְל הוהְי תיִבָּב ֵׁשֲא הָכאָלַּמַה ישעל ותא נתי הָוהְי
 קּזחל בצְחמ יִנְבֲאְו םיצע תקל םירדגלו םינבלו םיִׁשָרֲחַ :תיָּבַה
 הָנּומֲאָב יּכ םָדי-לֲ ןתַּגַה ףָסָּכַה םֶּתִא בָשָחְיְדאל ְךַאל :תִיָּבַהיתֶא
 רַפַכ רַּפּפַה ןַפְׁש-לע לודָנַה ןָהּכַה ּוהיקלח רמי :םישע םה
 ןַפְׁש-לֶא רַפָפַה- תֶא הָיְקלח ןתיַו הָוהְי תיִבָּב יִתאָצְמ הָרותַה
 רב יַּלָמַהתֶא ביו ָךְלַמַהלֶא פפה ןפש" אביופ :ּוהֲאְרְקינ

 24 add || 25 18MSS 6796 + דלָכְו | 26 * compl MSS 68 ורבו |
 ל 6% ויָבָא תַרָבָקְּב | Cp 22, 1 202 34,1 םיִנָש 'ש cf 8,179; 655 + הָרָׂשֲע |

prps A} cfg et 67960606ןגש) | 4  OGM 6 rg unvi rd Ordo (6AFMSS3  
 ;(xwvevcare corfetur) 65 םתחו | 5 *1 6 א הנְּתִיְו 0 ּוהָנִּתִיְו | ל 1? םיִדיִקִּפַה
 ®cf 12,12 (id 9( | 5 Q ny | % 6 kai éowx || 6 5 6 +קֶדָּב | 816 3

 40155 Ch "ל | g °° >654 | ל 67 ּוהְביִשיַו



22, 2 REGUM II 545 

 ישע דידלע ּוהגִּתיַו תיַּבַב אֵצְמַּנַה ףֶסָּכַהדתֶא ףיֶדְבַע ּוכיָּתַה רָמאיו
 רמאל ךְלָמל פפה ןפְׁש ר5יננפ :הָוהְ תיִּב םיִדְקֶפִּמַה הָפאָלִמַה
 יהיו :ךְלֶמה יִגָפִל ןֶפָש ּוהָאְרְקינ ןהפה הָיקְלַח יל ןֵתְג רֶפִס
 למה וצי :ויָדְנְּב"תֶא עָרקיַו הָרֹוּתַה רֶפְס יֵרְבְּדתֶא ּךְלַמַה ַעָמשַּ

 \תֶאְו ָיְכיִמְִּב ּובְכַעְתֶאְו ֶפָשְְּב םכיִחַאיתֶאְוןַהּכַה הְלַח"תֶ
 הָוהְיְתֶא ּושרד וכלי :רמאל ּךֶלָמַהידָבֲע הָיָשִע תֶאְו רפסה ןפש
 -יִּכ הָּזַה אָצְמִּנַה רֶפְפַה ירְבְ"לַע "הֶדּוהילָּכ דַעְבּוי םֶעָהְדַעְבּו יִדעּב
 ּוניָתְבַא יִעָמָשאל רֶׁשֲא לע ּונְב הָתַצַנ איַה-רׁשֲא הוהְי תַמֲח הוד
 ּוהיקלח נא :נילע בּותְַּה-לֶכְּכ תושעל 'הזַה רָפַּפַה יִרָבְּד-לַע
 'םלָש ו יתָשֶא הָאיִבְּנַה הְֶּלָח-ִלֶא הישע ןֶפָשְו רֹוּבַכעֶו םקיחאו ןֵהֹּכַה

 הָגְׁשמַּב םֶלְשּוריִּב תָבֵׁשי איִהְו םיִָנְּבַה רמש 'םַחְרַחןְּב הָוקתְּב
 ָּרְמֲא לֶאָרְִׂי יִהלֲא הָוהְי רמֲא-הּכ םָהיֵלֲא רֶמאּתַיפ :ָהיֵלֲא ּורְַּדיְו
 הַעָר איִבַמ יֵנְנַה הוהְי רַמָא הָּב6 :יִלֵא םֶכְתֶא חַלְׁשרֶׁשֲא ׁשיִאָל
 ףלמ ארק רֶׁשֲא רַפַסַה יִרָבּדלָּ תֶא ויָבָשילעְו הָזַה םוקּמַהדלֶא
 יִנָסיִעְכַה ןעמל םיִרֲחַא םיהלאל ורטקיו יִנּובָזּע רַשַאו תַחַּת ל :הָדּוהְי
 -לֶאְרא :הָּבְכִת אָלְו הנה םיָקּמַּב יִתְָמִח הָתַצַנְו םהיִדי השעמ כב

WSF: Fe 

 -הֶכ ולא מאת הָּכ הוהְי-תֶא שרֶדל םֶכְתֶא חלשה הָרּוהְ למ

 ל הזה טסה ִּתְרַּבְד רֶׁשֲא ו יהוה ינָפִמיועֶנכּתַ
 םגְו יֶנָפְל הָּבְבִַו + ְיֶרנְביתֶא ערָקִּתַ הֶלְלְקלְו הָמָשְל תויהל ויֿבְׁשי
 ּתְפַסָאְגְו ךימֹבֲאילע ְךפַסֲא יִנְנַה ןֵכָל>י :הָוהְיםַאְנ יִּתְעַמְׁש יִבֹנֲא
 איָבָמ ינֲא-רֶׁשֲא הָעְרַה לכְּב יגיע הָניִאְרְת-אלְו םולְׁשְּב 'ֹיָתרְבְק-לָא

7 1 

 לה חלָשיוי 23 :רָבְּ ךלֵמַה-תַא ּובָשיו יהָּנַה םקּמַהלַע
 הָוהְיתיִּב למה לעיל :םלשּוריו הָדּוהְי גוב ריָלֵא ּופְסַאיַו
 -לָכְ יםיִאיִבָּנַהְו םיִנָהְכהְ "תא םלֶשּוִ יִבָשְילָכְו ּהָדּוהְ שיא

 |  8% 306ד-- | 3 ** 10155 הֶדּוהיִבּו לֵאָרְׂשִיִּב רָאְשִּנַה דעבו; 8 14 .12
 |  | 14 * 65% unrépa; 1 41וילע  <6% | 51 6 23155 67 (cf 233 et Ch)ל

5 65 Zen (2MSSY ;--הוקת-ןב םולש 'א האיבנה) | < 355 ם C הָרְסַח | 
 :תַמָא  >2MSS 6508 || 18 prb exc vb nonn (exempl grסמ לע | 17 לכ 6 1 16

  (EY pro e0 guo audisti verba . . 9 et perierritumְךַאיפ); ג1 :יתעמש ְתַחַלְׁש

est cor tuum) || 1g °° 674 ‘JBH || 20 * nonn MSS לָא | 5 Vrs sing; 1? 

 ףפָאיו || 2 * "לכ  | Cp 23, 1 6 2Ch 34,29ּףְתֶרְבְקִּב | < 0 + ויבשידלעו
<6% Ch || ל >#Ch || > 60155 # Ch Dr). 
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 546 ב םיכלמ 13—23,3

 תיִרְּבַה רֶפְ יִרְבְּדלְּכ-תֶא םֶהינְָאְב אָרְקיִנ לֹדָנ"דַעְו ןֵטְקִמִל םַעָה
 ותיִרְַּה-תֶא תֶרְכִיַו דּוּמעֶה"לע ּךְכֶמַה דמי :הָוהְי תיבְּב אֵצְמַּנַה
 -תֶאְו ויָתֹודע-תֶאְו ויָתֹוצִמ רמָשְלְו הֹוהְי רַחַא תֶבָלָל הוהְי ינפַל
 םיִבְתָּכַה תאּזַה תיִרְּבַה יִרָבְּדתֶא םיִקָהְ ׁשֵפֿנ"לָכְבּו בל לָבּב ֹליִתְקַ

ikוהָיקלַח"תֶא ְךֶלֶּמַה וצו+ | :תיִרָּבִּבםעָה" לכ דעו הגה רֶפָּפַהד  
 לָביַהַמ איִצֹוהְל ףסה יֵרְמְׂש-תֶאְו ָנְׁשִמַה יינהּכ"תֶאְ לונה ןהּכה*
 םימָשה אָבְצ לֶכְלּ הרשל לעֶּבל םיושעה םיִלַָה לָּכ תֶא הוהְי

 :לָאזתיּב םרֶפ"תֶא שנו ןורדק 'תֹומְְׁשְּב םֶלָשּוְריל ץוחמ םֿפרׂשִי
 יִרָעְּב תומְּבּב רֿפקינ הוה יִכְלַמ ּונְתָב רׁשֲא םימְכַה-תֶא תיִּבָשַהְ
 תֹולְנַמַלְו חילו ׁשֶמׁשְל לעבל םיִרָטְקְמַהתֶּאְו םֶגׁשירי יִּבַסְמּו הָדּוהְ
 םֶלָשּוְיִל ץּוֶחִמ הוהְי תיֵּבִמ הָרַׁשֲאָה-תֶא אציו5 :םִיָמָׁשַה אבְצ לֵכָלּו
 -תֶא ףלָשיו רַפְעַל קָדיו ןֹוָרְדִק לַחְנְּב ּהָתֹא ףךשינ ןורדק לַחְנ-לא
 תיִבָּב רֶׁשֲא םיִשְדְקַה "יִּתְּבדתֶא ץתיול :םַעָה יֵנְּב רָבְק-לַע ּהָרֶפַע

 לָכדתֶא אָבְַו הָרׁשֲאָל 'םיִתְּב םֶש תִיגְרא םיִשָנַה רֶׁשֲא הוה
 םיִנֲהְּכַה יהָמָשּורָטְק רשא תֹומְּבַה-תֶא אמטינ הֶדּוהְי יֵרְעַמ םיִנֲהּכַה
 רעש חַתַּפרֶשַא יםיִרַעָשַה יֵתֹומְּבזתֶא ץַתָנְו עבָש רַאְּב"דע עבּנִמ

 לע אָל אפ :ריִעָה רעש שיא לואמׂש- לע-רׁשַא ריִעָה-רׂש עָשּוהְי
 ָךֹותְּב תוצמ לְכֲאזָא יִּ םֶלָּוְריִּ הָוהְי חֵּבְזִדלֶא תומָּבַה יִגַהְכ
 יריִבעֶהְל יְִלְבַל םֶּנָהינָב יִנְּב רֶׁשֲא יתפֹתַה-תֶא אָּמְטְופ :םהיַחא
 רֶׁשֲא םיִמּוּפַה-תֶא תָּבְשיַויי :ידלמל ׁשֶאַּב וּתְּב"תֶאְו ונְּביִתֲא שיא
 | למת תֵּכְׁשל-לֶא הָוהְיזתיִב יאְּבִמ שַמָשל הָדּוהְי רבלמ ּונתנ
 -תֶאְו :שֶאְּב רש שמשה "תובָּכְרַמדתֶאְו יםיִרוְרפַּב רֶׁשֲא סיִרַּסַה
 -תֶאְו הָרּוהְ יבלמ ווְשְערֶׁשַא יזָתֶא תילע" 3נהדלע רֶׁשֲא תֹוחַּבְזמַה
 ּףךלמה ץֶתְנ הָוהְידתיִּב תֹוָרצַח יִּתְׁשַב הָשַנַמ הָשָע רש תוחּבְזִמַה

 \רָשַא "תומָּבַה-תֶאְו 3 :ןוךדק לַחְנילֶא םֶרפַעדתֶא ךילְׁשֲהְו םֵׁשִמ 'ץֶרי
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 -ָךֶלַמ המלָש הָנָּב רֶׁשֲא 'תיִחָשַמַה-ְרַהְל ןיִמיִמ רֵׁשֲא םלָשּורִי ינפ"לע
 תַבַעוּת יםכְלְמל בָאֹומ ץקש שומכלו םיִנדיִצ ץקשו יתָרְּתְשַעַל לֶאְרְשְי
 םיִרָשַאָהתֶא תַרָכִיַו תובָצַמַהְדתֶא רָּבשְו< :ךְלַמה אַּמְט ןֹומִעיִנְּב
 לֶאתיבּב רֶׁשֲא ַחְַּזַּמַה-תֶא םנְופ :םֶדֶא תוָמָצַע םָמוקְמ"תא אָּלמיו
 םּג לֶאְרְשְיתא איִטֲחָה רֶׁשֲא טְבְנְִּב םַעְבְרִי הָשָע רֶשַא ּהָמְּבַה
 רַפֲעְל קרה יהֲמְּבַה"תֶא רשי ץֶתְנ הָמְּבַה-תֶאְו אּוָהַה ַּבְזַּמַההתֶא
 הש רֶׁשֲא םיִנָבָּקַה-תֶא אָרָו ּוהיְׁשאְי ןֵפיויפ .יהָרְׁשַא ףֶרְָׁו
 ֵּבְִמַה-לע ףֶרׂשִיו םיִרָבְקַהְְוִמ תֹומְצעֲה"תֶא חקינ חלי ירָהָּב
 -תֶא ארק רֶׁשֲא םיִהלֲאָה שיא יארק רֶׁשֲא הֹוהְי רֶבְדַּכ והאמטיו
 ורמאיַו הָאר יִנַא רֶׁשֲא זלה ןּויצַה המ רמז :הָלֶאַה םיִרָבּדַה
 אקו הָוּוהיָמ אָּב-רְׁשַא םיָהלֲאָה- שיא רבקה ריִעָה יִשְנַא ולא
 רמי : ילאדתיב יחּבְזִמַה לע ַתיֶשַע רֶׁשֲא הָלֶאָה םיִרָבְַּהתֶא
 איִבָּנַה תֹומְצַע תֶא ויתֹמצַע וטלמיו ויתמצע עֶגהלַא שיא ול ּוחיִּבַה
 רָעְּבורַׁשֲא תֹומְּבַה יִתְבלְּבתֶא םגְופ  :ןרְמְׂשִמ אָּבירַׁשֲא
 םֶהְל שעיו ּוהְישאי ריִסַה יסיִעְבַהְל לֵאָרְׂשִי יכלמ ּושַע רֶׁשֲא ןוהְמְׁש
 תֹוָמְּבַה יגַהכ- לָכתֶא חַּבְז>ס :לַאתיַבְּב הֲָׂ רֶשֲא .םיִשעַמַה"לֶּ
 בשיר םֶהיֵלֲ םֶדֶא תוָמָצַע'תֶא ףרשינ תוחְּבְזִמַהדלַע 'םֶש-רַשַא
 הָוהי הספ ּושע רמאל םַעָהלֶּכתֶא למה וצו: :םלָשּוי

 הזה חס הָשִעג אל יי :הָוַה תיִרְּבַה רֶפ לע בו םָכיהלֶ
 יכלמו לֶאָרְׂשִי יכל יִמָו לכו לֶאָרְׂשִי-תֶא ּוָמפָׁש רשא םיִטָּפְׁשַה יַמיִמ
 חסָפַה הֶׂשֲענ והישאי ּךְלֶמל הָנָׁש ּהָרָשָע הָנֹמְׁשִּביםא יֿכ*3 :הָדּוהְי
 -תֶאְו םיִנֹעְדיִה-תֶאְו תוָבאָה-תֶא םנְו* :םֶלָשּוריִּב הוהיל הוה
 הָדּוהְי ץֶרֶאְּב וארְנ רשא םיִצָקְׁשַה לב תֶאְו םיִלְלְנהתֶאָו םיֵפְרּתַה
 -לע םיִבְתְּכַה הָרֹוּתַה יִרָבְּד-תֶא םיִקָ ןעמל והישאי רַעְּב םָלׁשוריִבּו
 ויָנַּפְל הָיָה ּוהמָכְו5 :הָוהְי תיִּב ןָהֹּכַה והיקְלַח אַצְמ רֶׁשֲא רַפָּסַה

  1 ft FnWBQ (6PT:2MSS Moc(s)oae 6 Amissa 6 Nn) || ° 1ל 13
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 548 ב םיכלמ 24,2—23,26

 לָכָפ ּודאְמִלָכְבּו ושָפְנילֶכְבּו ּוָָבְל"לְכְּב הָוהְילֲא בש"רָשַא ְּךלֶמ
 ןורחמ הֹוהְי בש-אליְּךֶא6 :ּוהְמְּכ םק-אל ויָרֲחַאְו השמ תרֹוּת

 וָסיִעְכַה רֶׁשֲא םיִסָעְכַהלְּכ לַע הָדּוהיִּב וָּפַא הָרָח"רֶׁשֲא לודּנה רפא
 יִתְלְסַה רֶׁשֲכ יִנָפ לעמ ריִסֶא הָדּוהְי-תֶא םָג הוהְי רָמאיְו=ז :הָשַנְמ
 םֶלָשּוְרִיתֶא יִּתְרַחְּב"רַׁשַא תאָזַה ריֵעָה-תֶא יִּתְסִאָמּו לֶאְרָשְידתֶא
 ּוהְיָשאי יָרָבְּדרֶתְיְול :םש יִמָש הָיָהְי יִּתְרַמָא רשא תִיַּבַהדתֶאְו
 יכלמל םיִמָּיַה יָרְבְּד רֶפסלֲע םיָבּותּכ םה- אלה השע רָשַאדלָכְו
 רושא ףלמ"לע םיִרְצַמִ למ הָכְנ העְרפ הָלְע ויַמְְּב>פ :הָדּוהְי
 וָתאְרּ "דְנָמְּב ּוהָתיִמְיַו תאר ּוהיִׁשאְי ךלמה ל תֶרָּפ רֵהְנ-לע
 וָתְרְבְקִּ ּוהָרְּבְקִיְו םֶלָשּוְי והָאְבִיַ ּדְנַמִמ תַמ וויִדָבַע ּוהבַּכְריַופ :ותא
 ותא ּוכיִלַמִיַו ותא ּוחָשִמִיַו והשיב ֹוָחֲאֹוהְי"תֶא ץֶרָאָה-םע חָקִיו
 ס | ויִבָא תַחִּת

 למ םיִשְדִח הֵׁשלְׁשּו וכְלְמַּב זחֶאוהְי הָנָש שָלָשְו םיִרָשָעְְּבּיי
 יגיִעְּב עֶרָה שער :הָנבְלִמ ּוהיַמְרי-תַּב לטומח ומא םשְו םֶלָשּוריִּב
 ץֶרָאַּב הָלְברְב הָכְנ העְרפ ּהַרְסַאְַ :ויתבא ושעְרָשַא ל הָוהְי
 ירָבָכְו ףָסּברַּכַכ הַאַמ ילְרָאַהילַע שגרתי יםלְׁשּריִּב לב תֶמַח
 והישאי תחת והישאידב םיִקְיְלֵא-תֶא הֹכְנ הערפ למי :בָהז
 תמו םִיַרְצִמ אֿבַײַו חָקָל זָחְוהְי-תֶאְו םיָקְּהְ ֹוִמְׁש-תֶא בפיו ויֿבֲא
 יץֶרֲאָה-תֶא ְּךיֶרֲעַה ךַא, הֹעְרַפְל םיִקָיֹוהְי ןַתְנ בֵהּנַהְו ףֵָּבַהְופ :םָׁש

 -תֶאְו ףסְּבַהיתֶא שנ ֹוְרעְּכ שי הָלְרַפ יפילע הָסַּכַהיתֶא תת
 פ הנ הָעְרַפָל תֶתָל 'ץֶרֶאָה םֶעְדתֶא' בֶהּנַה

 ְךַכִמ הָנָׁש הָרׂשֲע תַחאְו וכְלְמְּב םיִקיוְהְו הָנָש שמֶחְו םיִרְשָעְְְּבִא
 יניִעְּב עַרָה שעל :הָמּורְדְוִמ הָיָדְּפדתב הָדיבְז ֹוּמִא םַשְו םֶלָשּוריִּב
 | ףלמ רַצאָגְדַכְבְנ "הע ויִמָיְּבי 4 :ויתבא ושעה רֶׁשֲא לבב הָוהי
 חלש :ּבדָרְמי בֵׁשיֹו םיִנָש שֶלָש דָבַע םיִקיוהְ ליהי לבב
 בָאֹומ יֵדּודְנ ו תֶאְו ים יִּודְנ-תֶאְו םיִדשכ יִדּודְּג-תֶא וב ו יהוה
 רֶׁשֲא הָוהְי רֶבְדַּ יודיִבַאהְל הָדּוהיִּב םחְלַשיַו ןומעדינב יִדּודְּג תֶאְ
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 יְריִסָהְל הָדּוהיִּב הָתְיָה הוהְי יָּפ"לעוְךָאג :םיִאיֵבָּנַה ויָדָבֲע יְּב רָבְּ
 רֶׁשֲא ֵקְנַה-םַּד םָגְו :הָׂשֲע רֶׁשֲא לָכְּ הָשנִ תאָטִמְּב וינפ לעֶמ
 רָתָיְופ :ַחְלְסל הָוהִי הָבֲאדאָלְו יָקָנ םּד םֵלׁשורזתֶא אלמיו ךפש
 יָרָבְּד רֶפְסְדלַע םיִבּותְּכ םהדאלה הֶׂשָע רׁשֲא-לפו םיִקוהְי יֵרְבְּד

 כה למ ריַתבַא-סע םיִוהְי בָּכׁשִיו :הָדּוהְי יכלַמְל םיַמי
 -יִכ ּוצְרַאַמ תאַצָל םִיַרְצַמ ְּךֶלַמ לוע ףיסהדאל | | ויָתְחַּת נב
 ךלמל הָתְיָה רֶשא לכ תַרּפ"רַהְנײדע םִיַרצִמ לַחַּבִמ לָבְּב למ חלל

 סם | ?םיִרָממ
 ֶּלֶמיםיִשְרָח הָשלְשּו ֹוכְלָמְּב ןיכְוהְי הָנָש הָרָשָע הָנַמָשְְְּב

 עָרָה שעיוי :םֶלָשּוְיִמ ןֲתְנְלָאתב אָּתְׁשִחְנ ומא םֶׁשְו םֶקְשּוְיִּב
 לידבע יהָלְע איִהַה תַעָּב< :ֹויָבָא הָשָעדרֶשַא לֶכָּכ הָוהְי יִניִעְּ
 רצאַגְדַכְבִנ אָבְיַויי :רֹוצָמַּב ריִעָה אָבּתַ םלשורי לַבְּבילַמ רַצאָנְדכְבְנ
 הוה" ןיכְיוהי אירו :היֶלֲע םיִרָצ ויָדְבעו ריִעָהדלַע לבְּבדלַמ
 ּךְלִמ ותא חָקיַו ויָפיִרָסְו וירְׂשְו וידבעו ֹוּמֲאְו אּוְה לֵבָּב ךָלֶמְ"לַע
 תיּב תורָצוא"לָּכתֶא םֶשָמ אוי :וכלָמ הנמש תַנשַּב לֵבָּ
 הש רֶׁשֲא במנה יִלָּלָּכתֶא ץצקינ ףלמה תִיִּב תֹוְרְצֹוֲאְו הֹוהְי
 -תֶא הָלְנַהְו :הָוהְי רָבּד רֶׁשֲאַּכ הוהְי לָביִהְּ לָאְרשידְךלמ המ
 םיִפְלַא "הרשע לימַה יִרוּבְּנלָּכו תאְ םיִרָשַהְ לָּכ-תֶאְו םלְׁשּור ייל
 לגו :ץֵרָאָהםע תל תַלּוז רַאְׁשִנ אל רגְסַמַהְ שרַחַהלֶכְ :הלוג
 ויסיִרְסתֶאְו ְךְלַמַה יִשָנתֶאְ ְךֶלֶמַה םָא"תֶאְו הָלְבְּב ןיָכְיוִהְי-תא
 יִשְנָאדלָּב תָאְו< :הָלְבְּב םֶלָשּוריִ הלו ךילוה ץֶרָאָה יִלוָא תֶאְ
 הָמֲחְלִמ יט ישע םיִרֹוּב לפה תָלֲא ל גְסַמַהְ ׁשֵרָחֲהְו םיֿפְלַא תַעְבָש לימה
 ורד הָיְנַּתַמ-תֶא לבבְדלמ למוד :הָלָבְּב הלוג לבּב-דלמ םָאיִביַו
 פ  וּוהָיקְרִצ וָמָש-תֶא ביו ויּתְחַּת

 הָנָש ּהֶרָשָע תַחֵאְו וכְלְמְב ּוהיקְדִצ הָנָׁש יתַחַאְ םיִלְשְע בפ
 שעייפ :"הָנְבְלַמ ּוהָיִמְרִתְּב ילטימח יומא םֵׁשְו םֶלָשּויִּב ךַלִמ

 הוה ףאילעוי< :םיקוִהְי הָשָערָשַא לכ הָנְי יגיב עַָ
 3 = 1 frt 6 686 025 AN, cf 20 | * 8)6®( וריִסַחְל | 5 Cמ ויָתבַעתו |
 6 = >20ג 368%; Cמ5 + ויתֹבֲא-מע אנע ןנְּב רָבְקִיַו | 8 6 +-םיִמָי תֶרָשַעְ |

ny | * dl; >3MSS 6$ [| 12 1א 68  mlt MSS15 ולע ; ן 6 MSS Q10 *  
 bָא ;cf 6999( || 13 6X+ vb nonn) 14 | 14 * >6516%8) | * א הָרָשַע 0 תַרָשַע |
 < lc 6198 yl, cf 15 | 5 א ילו (יִלּוא ?) ; 1 6 0 יִליִא | 8 * 693% | ל 0
 לטומח cf ad 23,31 || 5 >6%08). ן



 550 ב םיכלמ 25,114

 ּוהיקדצ דרְמַיו ויָנְּפ לעַמ םֶתא וכְלָשַהְדדַע הָדּוהיִבּו םלָשּוריב הָתְיַה
 שֶדְחּב ובלמל תיִעיִשְּתַה 'תַנָשָב יִהְיַו 05 os :לָבָב ךְלָמְּב
 וליִח"לכְ אּוָה לַבְביְּדְלַמ רַצאָנְדַכְבְג אָּב "שךחל רושָעְב ירשה
 ריִעָה אָבָּתַו :ביִבָס קיד ָהיְלְע נבי ָהיֵלֲע חיו םלָשּורְיְ לע
 שרחל הַעְׁשְתְּ :והיקרצ הלב: הָנׁש הָרׂשע יִּתְׁשַע דע רֹוצַמּב
 יריֵעָה עֶקְּבִּתו ְץֶרָאָה םעֶל םֶחָל הָיָה" אלו ריִעָּב בַעְרַה קזַחיַו
 ןגה לע רֶׁשֲא םִיַתֹמְחַה ןיּבורעְׁש ףרד הלילה יהָמָחְלִמַה ישאל

 יליח פרי :הָבְרַַה דחה לנו ביִבְ ריִעָהלַע םישכו לפה
 וצְפָנ וליָחְלָכְו ּוחְרָי תּובְרעְּב ותא ּונָשיו ךלֶמַה רֶחא םיִדְשַּ
 יהָתְלְבִר לֵבְּב ָךלְמלֶא ותא .ולעינ ֵלמַה-תֶא ּושְפַתִיִ :ויִלְעַמ
 יניִעדתֶאְו 'ויָניִעְל וטחש הד ל יָנָבְדתֶאְוז :'טָּפָשמ ֹוּתִא יוָרּבַדַ
 שֶדָחַבּו ס לָבְּב ּהֲאְבו םִיּתְשָחְנַב ּוהָרְסַאְיַו רוע והיְקְדִצ
 למל הָנָׁש הָרְׂשֲע"עׁשְּת תָנָש איה שרל יהָעְבְשְּ יִׁשיִמֲחַה

 ֵבּבילמ 'דֶבַע םיִחְּבטבר ןֶדארְּבְנ אב לָבְּבְְלַמ 'רעאנדכְבְנ
 יֶתְּבלָּכ תֶאְו ךֶלפַה תִיְּבדתֶאְו הָוהְיתיִּבתֶא ףֶרָשּיַו :םֶלָשּורְ
 םֶלָשּוְרִי תְמוחתֶאְופ :שָאָּב "ףרָש לּודג תִיֵּב"לְּכ"תֶאְוי םֶלָשּורי
 םַעָה רֶתַי תֶאְויי :םיִחָּבִט-בַר 'רָשַא םיִנָשָ ליח'"לּ ּוצְתְנ ביִבָס
 רֶתִי תֶאְו לֵבְּ למה לע ולָפְנ רֶׁשֲא םיִלְפְנַה-תֶאְו ריִעָּב םיִרֲאְׁשנַה
 תה ריִאְׁשִה ץֶרָאָה תַלּדִמּוי :םיִחְּבַט"בַר ןָדאְרזּוְבְ הלְנֲה "ןומַהָה

 הוהְייתיּב רׁשֲא תֶשחָנִה ילומעדתְויי :םיְִלּו םיִמרְָל יִחְּבט
 םיִדָשַכ ָרְגִש הָוהְיתיִכְּב רֶׁשֹא תֶשָחְּנַה םָיתֶאְו 'תֹונכָּמַההתֶאְו
 -תֶאְו םיִעָיַה-תֶאְו תּוריִסַה-תֶאְו + :הָלָבְּב 'םֶּתְשָחְבדתֶא ּואָשּיו
 סָבּותְרְשְו רשא תֶשָחּנַה יִלְּכדלְּכ תֵאְו תֹוּפַּכַה-תֶאְו תוָרְמזְמַה

  * 16155 Or ng | 1 * 6* devrépyw 6%"% 556ז , | Cp 25'ַה ?1 20
  [ 3 insc Jer 39,2; 52,0 ([cf 5 etא0זָע || 75 >695; 6* 4 | % 675 ןְביו

  insץ 2] והיקדצ . , 'ונו יִתשעְב) יֵעיִּבְרָה ׁשֶדֹתַּב | 45 6" ךֶלֶמַה אציו | ל
6 8 ah 52,7 (cf GBAy Jer 39,4) ריעָהַמ ּואַצַו ּוחרְביַו (םסתמ MSS + ?[ vel 
Qn) | 51 ₪6 6 3MSS 6! Jer 527 (cf 3) וכליו | 6 * + תֶמֲח ץֶרָאְּב |"! 
6 mlt MSS Vrs Jer sing | 5 10155 6 Jer plur | 7 5 695 Jer sing | °, © Jer 
+ vb nonn || 8 * 3MSS 6S ;תב Jer 52,12 רוׂשֲעְּב | 64 33% fe, 
  ins c mlt'ֹנ"ֹדַכְבְנ) | < 6 ]6:5 ינָפְל דמע | 9 = 388 | דס * >6. ]66 || ל 8(
MSS 86 Jer תֶא" | rr ° Jer ךלמ | ל 1 6 Jer ןומָאָה | 5 Jer 399 + 

  K Daj), sic 63MSS®) (ragew); 6763 yewpyots (1 frtלָבַּב | 12 0 םיִבְגילו
[cf Jer 39,10] | 13 * 171155 תיִבָּב | 5 קזק תוריִּכַה | (םיננלּו םימרכל )4 
  cf 8ואיִבַיַ 6-4 © | (16,17



25,15—27 REGUM II 55I 

 -רֶׁשֲאְו בָהָז בָהָז רֶׁשֲא 'תֹוקְרְזִּמַהדתֶאְו תּוּתְחַּמַה-תֶאְויופ :וחקל
 יתֹוֹנכַּמַהו ידָחֶאָק םִיַה םִיַנְׁש וםיִרּומעֶה :םיִחְּבַטבַר חַקְל ףָסָכ ףַסּ
 םיִלָּבַהדלּכ תֶשָחְנְל לֶלָשִמ הָיהְדאל הוהְי תבל הָמְלָש הֵׂשֲערְׁשֲא
 וילֲ תַרָתֹוכְו ידָתֶאָה דּומַעַה זו תמוק הָמִא הָרָׂשֲ נשי :הָלֶאָה
 תֶרַתּפַהְדלַע םינמרו הָלָבְשּו "המָא ישְלָש תְרָתֹוּכַה תֶמוקְו תַׁשֹחְנ
 חָקיו ו :'הָכְבְשַהְ לע" יִנָשַה דומעל הָלֶאְכְו תָׁשֲחנ לָּכַה ביִבָס
 -תֶאְו הָגָשַמ ןַהֹּכ ּוהָיְנַפִצתֶאְו שאה ןהפ הֶיִרָשתֶא םיִחָּבַטדבר
 | דיִָּפ יאּוה"רׁשֲא דָחֶא סיִרָס הקל ריעָהוְמּוופ :ףפה ירמש תֶׁשלׁש

 ואְצְמִנ רֶׁשֲ לָמַה"יִנפ יאר םיִׁשָנֲ 'הָׁשֲַַו הָמתלַמַה יֵׁשְנא-ל
 שיא םיִשָשְו ץֶרֶאָה םעזתָא אָּבַצַמַה אָבַצַה רָש 'רָפפַה תֶאְו ריִעְב
 םיָחְּבַמ-בר ןֶדאָרּוְּבְ םֶתא חקיו* :ריִעָּב םיִאצַמַּנַה ץֶרֶאָה םעַמ
 םֶתְמִיַו לַבָּב ךָלַמ םֶתֶא ךיויי :הָתְלְב לבב ךלמלע םָתֹא לו
 םֶעָהְו :ּוְתָמְדִא לַעַמ הָדּוהְי לגו תמח ץֶרָאּב הָלְבְרְּ
 דקפיו לבב ְּךִלַמ רצאָגְדַכּובְנ ריִאָשָה רֶׁשֲא הָדּוהְי ץֶרָאּב 'ָאְשִגַה
 יִרָשלכ רעמשיו= ס ָּפָשְֶַּב םָתיִחֲא"ֶּבי והילד" תֶא םָהילע
 ואביו .ּהילרְּגתֶא לָבְבְּלִמ ריִקְפַהדיִּ םיִשָנַאַהְ הָמָה םילָיחה
 היָרׁשּו חַרָקְִּב ןֵגָתֹויְו הָיְנַתְנְרְּב לאָעָמְשְיְו הָּפָצַמַה ףהְילדְגדלֶא
 עבָׁשו=י :םֶהיִשְנַאְו הָמָה יִתְכַעְמַהְּב והינזאוו יתָפׂטִנַה תַמֲחְנּתדוִב
 םיִּדשַּכַה יֵדְבֹעַמ ּואְריִּת"לַא םֶהְל רַמאּיַו םֶהיֵׁשְנֲאְלּו והיִלדְג םֵתְל
 שחיה ם :םָבָ בטי לב ךְלַמ-תֶא ּוָדְבֲעְו ץֶרֲאָב ובש
 *הרשעו הָכּלְמַה עַרּזִמ עַמָשילָאְרּב הָיְגַתנ ֶּ לאעָמְׁשִי אָב יִעיִבְשַה
 םיִּשּבַהתֶאְ םיִדּוהיַהדתֶאְו "תָמָיו ּוהְיִלַדגתֶא כו ותא םיִשְנַא
 4 לודָנ"דעו ןָטְקִמ םֶעָהלָכ ומליו :הָפַצִמַּב וָּתִא ּויָהְרָשַא
 הוז ם :םיִדְׂשַכ יִנְפִמ ּואְרִי יּכ םִיָרְצִמ ואבו םיליחַה
 לש םִָנְׁשִּב התהְי-דלמ כה תּולנְל הָנָש עבָׁשְו םיִׁשלְׁשִב

 תַגָשְּב לבב ֶלֶמ ףדרמ לֶנא אָשְנ שֶָחל יהָעְבְׁשְו םיִרָשָעְּב שד
15 °,° Jer 52,19+vb nonn || 16 3 [619 '§; Jer+vb nonn | 5 \ > Jer; 

cf 13° || 17 * Jer 5221 + םיִדּומְעָהְו | ל Jer + vb nonn || ° Jer + תַחַאָה | 

%16 Jer שָמָח | *16 0 Jer תזמא | Jer םיִנומְרְו | 1g * 658 Jer 
  | 0 6רפס  16 65 Jerהָעְבְשְו (65* ₪0) | < 6? ןפָש;  | * Jerהָיָה 52,25
 | לֶא | 22 8 םקיחאדןב והילדג | 23 1115 636 ]6 407 םֶהיִשְנַאְו 6] 6 243155
24 1 6 63 jh vel c Jer 40,98 יִנָּפִמ (Ger דֹובעַמ) | 25 * 'שע > | 9 ? 4[ , 
27 * Jer 5231 .)שמח 



 552 ב םיכלמ 30—25,28

 ותא בדו :יֹאָלְּכ תיֵּבַמ "הָדּוהיְּדְלַמ ןיִכְיוְהְי ׁשאָר"תֶא ֹוכָלָמ
 :לָבְבְּב וָתִא רֶׁשֲא םיִכָלמַה יאּפִּכ לֵעַמי ואְסְּכ-תֶא ןּתַיַו תובמ
 :וייח מו"ל ויָנָפַל דיַמָּת םֶחָ לַכֲאְו ֹוָאְלְכ יֵדְנְּב תֶא אָנַׁשְופ
 לכ יומו םֹוי"רַבְּ למה יתֶאָמ וֶלהָנְתנ דיִמּת תַחְרַא ֹותָחְרַאופ
 :וייַח יֵמְי

 27 * ins 6 63 Jer ותא Nl | 1? ואְלַּכ | 28 == 1 6 ]₪ יָבְל לעַמְִמ |
 20 Jer הנשו | 30 ° 6 תיִּבָמ | * 16 + !תֹומ םויזדע

CORRIGENDA. 

/ == in textu; א == in notis. 

Nu 21,30° א post D'W3JI adde: al 
 םָשָנַו ( םמש)

Dt 4,19 7 lege: תיארו 

29,19 2 lege: NBD 
Jos 3,3 4 lege: םתאו 

4 f lege: םשלש idem 4,18 

 זס 21686: ינענכה

4,5 7 lege: רפסמל 

 ועקת :21686 6,9
146 3,15 7 lege: ךֶלַמ 

4,21 Z lege: עקתתו 

7,21° x lege 67" et 67 inverso 
ordine 

| IS 17,52 / lege: ןמקיו 

Gn 7,3 א dele: frt add 

 נָא  adde: Nuא 46,16°

 ( 1686: 1 )6) Nu 26,388א 17%
49,3 x adde: 47 durus in con- 

versatione 

Ex 8,20 7 lege: °הh‘ב 
  adde: vel 1 frt rectiusא 9,14

 ְךְב הָלַא קז ךבלזלא
12,40° x lege: ux(GAL) + 
21,22%° zx lege: xxG(3) 
25,35° x lege: om vs a 

Lv 3,9° # lege: x) תֶא" 
16,12 / lege: חבזמה 

Nu 1122 םֶהָל 



 185414. היעשי
 יֵמיִּב םֶלָשּוְרִיו הָדּוהְי-לע הֶּזַח רֶׁשֲא ץומָאדןְב ּוהָיִעַשְי ןוזחי 1

 :הָדּוהְי .יִבְלמ ּוהְָקְזַחְי זָחֶא םֶתוי ּוהָיזֶע
 רָבּד הָוהְי יִכ ץֶרָא יִניזאַהְו םימש עְמְשי

 :יב ּועָשָפ םָהְו יִּתמורְ יִתְלִּג יב
 ויִלָעְּב סּוְכַא רֹוָמֲחַו ּוהנק רוש עָדָי

 :ןנוּבְתַה אָל יָמֲע עדי אָל לֵאָרְשִ
 םיִתיִחְשַמ םיִנָּב .םיִעְרְמ עַרָז ןֹוֵע דֶבָּכ םע אח יינּויוָה

 :ירֹוִחָא ּורֹזני לָאְרְשְי שוָדְקדתֶא ּוָצַאָנ הֶוהְיתֶא ּובָזע
 :יֶגד בָבָל"לָכְו יִלָחַל שאָרְָּכ הָרְס ּופיסות דע ּוְַּת הָמ לע
 הָירְט הָּבַמּו .הָרּוּבַחְו עַצָּפ םתָמוְְּןִא שאר"דעו לָנָרְףַּכמַ

 :ןמְׁשַּב הָכְּכְר אָלְו ּושָּבִח אָלְו ורז-אל
 םֶכְּדִגְנְל םֶכְתַמְדַא שֶא תור יםכירְע .הָּמְמְׁש םָכְצְרַאד

 :יםיִרְז תכָּפָהַמְּכ הָמְמׁש ּהָתא םיִלָכֲא ז םיִרָז

 :הָדֹוצְנ ריעְּכ הָשָקַמְב הָנּולְמּב םֶרְָב ככ ןוַצ-תב הָרְתונְ
 טַעְמַּכ דיִרָש ּונָל ריתוה תואָבְצ הָוהְי ילּולפ

 סם  ּוניִמָּד הָרֹמעל ּונייָה םֶדְסַּ
 םֶדס יִניִצק הָנהְיְדרַבְד ועָמָש

 :הָרֹמע םע וניהל תרות ּוניְוַאַה
 הוהְי רָמאי םֶכיַחְבְז-בְר יל-הַמְלי

 םיִאיִרְמ בֶלָחְו םיִליִא תולע יְִעְבָש
 :יִּתְצְפִח אל  םיִדּותַעְו םיִשְכְכּו םיִרְּפ םִדְ
 ינָפ תואְרִל ּואֹבָת יי

 :יָרֵצֲח סמר םֶכְדְיִמ תאָז שָקְביִמ
 Cp r, 3 ca 30MSS 689 יפע] | 4 >66; prps'k ּורְזַנ al'א ּוגסָנ |51:

b:4 3 'עְו \ oMSS( 79,5)| 6 1? םתמ; ג1 םיִמָת (מ וב 'א <6%א) | }2 cf wדע  
 םדס | 8 1 + הָרֹוצְנ (8 רוצ) | 6230<  || זז >6 || 12 115 61 3) תֹואְרָל.
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  Aהיעשי = 554

 יל איָה הָבַעוְּת תֶרָטְק אָשתַחְנִמ איִבָה ּופיסות אָ
 :הָרָצעֶו ןְנָא לכואדאל אָרְקִמ אָרְק תֶּבשְו שֶדָח
 יִשְפַנ הָאְנַש םֶכיִדְעוְמּו םֶכיִׁשְדָח
 :אָשְנ יִתָאְלַב תַרָמְל יִלָע וה

 םָּכִמ יִניָע םיִלְעַא םֶכיִּפַּכ םֶכָשַרָפְבְוי5

 עָמש יִנְביִא הָלַפִת ְּּבְרַת"יּכ םג
 ּופָּזַה וצחרי5 :ּואָלְמ םיִמָּד םֶכיֵדָי

 יגיע דֶנגמ םֶכיִלְלעִמ עֶר ּוריָפָה
 ץֹומֲח רְׁשֹא טָּפְשִמ ושרד במיה ודמי ּעָרָה ולח
 ב :הנָמְלַא ּוביִר םֹותְנ ּוסְפש

 הָוהְי רָמאי הָחבָננְו אוכל .
 נילי גֶלָשּכ .יםיִנָשּכ סֶכיִאָטח ּויָהְידַא
 ּויהְי רֶמֵאּכ עֶגּתכ ּומיִדֲאַיחיםַא
 :ּולכאת ץֶרֶאָה בוט םָּתְעַמְׁשּו ובאתִדםִא
 סם בד הָוהְי יִפ יִּכ ּלְּכֲאְּת בֶרֶח םֶתיֵרְמּו נָאְמִּתִסַאְוי

 CH הָנְמָאָנ הירק הָניזָל הָתְיָה הָביֵאי

 :םיִחצַרְמ הָּתעְו ּהָּב ןֶלָי קָדָצ .טפְׁשִמ יִתַאְלִמ
 :םִיָמִּב לּוקְמ ְּךֶאְבָס | םיִניִסְל הָיָה ּךַפְסּכי
 םיִנֹמְלׁש ףֵדֹרְו דחש בהא ֹולָּכ םיִבָנַנ יֵרְבַחְו םיִרְרּוס ְּךירָׂשי

 כל | ּוםָהיֵלֲא אֹובָי"אְל הָנָמְלַא ביִרְו ּוטּפְׁשִי אָל םּותָ
 לֶאָרְׂשִי ריָבֲא תֹואָבְצ הָוהְי ןּוהָאָה םָאָנ
 :יָביֹואַמ הַמְקַנאְו יֵרצִמ םֵחָנֲא יה

 :ּךְליְִּבדלּכ הָריסֶאְו ףייס רֿבֹּכ ףָצֲאְו ךילָע ידי הָביֵׁשֲאְ
 הָלְחְתְְּכ ךיִצִעְיו הָנְׂשאָרָבְּכ ךוטְּפְׁש הָבֵׁשֲאְו

 וול :wil 4 :הָנְמָאְג הירק קְדַצַה ריִע ל ארי ןכדירמא

 :הָקְרָצְּב ָהיֵבָׁשְו .הָדְּפִּת טָפְשְמְּב ןויצז
 :ּולְכְי הוהְי יבָועְו .ודִחִי םיִאָטַחְו םיִעְׁשְכ רֶבָשְו

 :םּתְרְַּברְעַא תֹונַנַהַמּורּפְחַתְו םָתְדַמֲחרַׁשַא םיִליִאְמּושבי יי
 :הָל ןיא םִימ"רָׁשֲא הִָּנְכּו ָהָכָע תֶלְבִג הָלַאְכ ּויְהְת יי

 17 6689 Vib]; 1 prb 4 || 18 > 4MSS 6989 יִנָשַּכ || ל mlt MSS Vrs םא|
 = 2ז 66-ןויַצ | 25 1 ₪ רָּכַּב | 26 3155 'חאו | 27 63 הָיְבַש; קז ָהיִבְׁשיְו |

 20 1 prb 6 31155 6 ושבת (68 (postea Tn | 30 501155 הילע.



1,31—2,15 JESAIA 555 

 ץוצינל ּולעְפּו תֶרעְנל ןסֶתָה הָיָה
 פ  הָּבַכְמ ןיִאְו יָּדְחִי םֶהיֵנְׁש ּוָרֲעָבּו

 הָנָהְוי וםָבׁשּוריִו הָדּוהְי-לע ץומֲאְָּב והיעשו הָוְח רש ָבָּרַהי ל
 הָוהְייתיִּב רה היְהְי ןוכְנ םיִמָיַה תיִרֲחָאְּב
 תֹועָבְנִמ אָשְנְו םיִרָהָה שאְרְּב
 ֹורְמָאְו םיֵּבַר םימע לָהּ יוגה" ויל וָרֲהָנְו

 רח הָכְלְ כר וניו
 :םָכָׁשּוריִמ הָוהְיְרְבְדּו הָרות אָצַת ןויִצִמ יִּ
 םיִּבַר םיִמַעְל חיִכּוהְו םיוגה ןיַּב טפָׁשְוצ

 תירָמְזִמְל םֶהיִתותיִנַחְו םיִּתַאל םֶתובְרַח ּותּתַכְו
 פ  :הָמָחְלַמ דוע ּוְדַמְלִיאְלְו .בֶרַמ יוג-לָא יונ אָשְידאְל

 :הָוהְי רוְָּב הָכָלְגְו כָל בקי תב
 3 תיּב מע ה הָּתְׁשַטְני יב

 יָתֹרְצֲאָ ה יאו בקו פס וצְרַ אל
 .:ויַתַבְכְרִמְל הָצְק ןיִאְו םיִסּוס וצרא אָלַמַּתַ
 ּווֲחַּתְׁשִי ידי השעמל םיִליִלֲא ֹוצְרַא למת

 ית ישע רשאל
 :'םֶהָל אָׂשַּת-לַאְוי שיִאדלפָשיו םֶדֶא חשיופ

 :"ָנאָג רֶדַהְמּו הָוהְי דחפ יִנָּפְמ רַפָעַּבְוַמַׁשַהְו רּוצב אוב

 םיִשְגַא ור חַשְו לָּפָש םֶרָא תּוָהְִג יניעיי
 פס  :אּוְהַה םִּב ּדַבָל הָוהְי בָּגָשְנְו

 םֶרָו הָאְגלָּ לע תֹוָאָבִצ הוהיִל םוי יִּכי
 :לֿפְׁשִו אְׂשנ"לְּכ לַעְו
 :ןָשְּבַה ינולאדלָּכ לַעְו םיִאְׂשִנַהְוםיִמְרָה ןונְבְלהְי יזְראלּ לע

 :תואַַָּה תעְבְגהלָּכ לַעְו םימרָה םיִנהָה"לְּכ לעְויי
 :הָרּוצְב הָמֹוח-לְּכ לַעְו ַּהְבֶּג לָּדְנִמלַּכ לעְו5

 ףז 1 ? ולָעְפּו, 1 ולעַבּו | ספ 2, 2 * >6 | ל 6--םיִהְלָא תיִבּו גם ? 'ָבּ
fit (cf 6#) WO]501155 אלו || 6 == 1  caלאו | 4  ca 301155 Vrsוניַהְלֶא | 3  

 וטע-תֶא | ל 1 םיִמְסְק a1( םֶסְקִמ ץe! םדקַמ םימסק) | < ? יֵדיִבּו | 8 1 + הָו-- |
9 = prb crrp )? ex 18) | ro ins ft ץֶרֶאָה ץרעל ומּוקַּב cf 19 | 1 ולפש 
(vel vy 11a = 17a?) | 12 16 GQ] | 13 °°? add, cf 14 | 14 >0°0R, 1 a. 
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 556 היעשי 3,10—2,16

 :הָּרְמָחַה תֹויְַׂש"לְּכ לַעְו שיִשְרִת תּינֲאלָּכ לַעְופ
 םיִשְנַא םּוְר לַפְׁשְו םֶדֶאָה תּוֲהְבַּנ חׁשְול

 :אּוהַה םִיַּב ובל הוה בנְׂשִנְו
 לח ליִָּ םיָליֵלֲאָהְוי

 רַפְע תֹוְלִחְמַבּו םיִרָצ תוָרָעְמַּב ּואָבֹוופ
 :ץֶרֲאָה ץרעל ומּוקְּב ונואָ רדהְמּו הָוהְי דַחּפ יִּנָּפִמ

 ֹובָהְז יִליִלַא תֶאְו ֹוּפְסַכ יִליִלֶא תא םֶדֶאָה ךיֶלָשִי אּוהַה םִָיַּב>פ

 :םיִפלמֲָלְו 'תורפ רֶפָחל תּוחתְָהְל ולרׂשֲע רֶׁשֲא
 םיִעְלְּסַה יִפַעְסְבּו םיִרְצַה תוְרְקִנְּב אובֶליי

 :ץֶרֶאָה ץרעל ומּוקַּב ונואָּג רֶדָהְמּו הוה דחפ יִנָּפִמ
 פ :אּוה בָשֶחָנ הָמַביִכ וָּפַאְּב הָמָשִנ רֶׁשֲא םֶדֶאָה"ןִמ םֶכְלוָלְדַחיי*

 הָדּוהיֵמּו םׁשּוריִמ ריֵפַמ תואְבְצ הָוהְי ןֹווָאָה הגה יִּכי 8
 :'םימדןעשמ לכ םֶחְלְןַעָשִמ לכ הָנֲעְׁשַמּו ןעְׁשַמ

 קת םסקו איִבְנְו טפוש | הָמְְלִמ שיְִו רובי
 :שחל ןובְּו 'םיִשְרִח םכחו' ץֶַעויִו םיִנָפ אּוָשְנּו יםיִשָמְחְררֶש
 :םָבולְׁשְמִי םיִלּולַעַתְו .םֶהיִרָש םיִרָעְנ יִּתַתְנְו+

 ּוהֲעַרְּב שיִאְו ׁשיִאְּב שיִא םֶעָה שָּגְנְו
 :רָּבְכנַּב הָלְקַּה ןקנּב רענַה ּובֲהְרי
 ּונל"היְהִּת ןיצק הָכְל הלמש ויִבָא תיִּב ֹויחָאְּב ׁשיִא שֿפְתִיייב

 יָדִי תַחַּת 'תאּוַה .הָלָשְכִמַהְו
 מאָל אּוָהַה םויב אָׂשְו

 הָלְמֹׂש ןיִאְו םֶחָל ןיא יִתיֵבְּו שכח הָיָהָאדאְל
 :םע ןיצק ינמיִׂשְת אל

 לַפָנ הָדּוהְיְו םלׁשור הלשכ יב
 :ֹודּובְכ יֹנע תֹורְמַל הוהְי-לֲא םֶהיֵלְלעַמּו םָנֹוׁשל"יִכ

 ודחכ 0 ּודיִּנַה םֶנְסִּכ םֶתאָטַחְו םּב הָתֹנֲע םֶהיֵנְפ תָרְּכַהְ *
 :העְר סל ּולָמָגיִּ םשָפַנְל יוא

 :ּולָכַאי םָהיֵללעַמ יִרפִדיִּכ  בוָטדיִּכ קיִדצ ּוְרְמַא
 16 prps תוניפס cf Jon) 1,5( | 18 1 ? ופ--, cf) cf ad 19 | rg 1 frt 10( ואב |

20*lc GA 5-הֶׂשֲע | ל 0 poppopwe; 1 nלַחַפַרפַר | vs22>6° | Cp3, 
55 frt crrp (vel add?) ; כ prps As ז b-b ו? םֶכָחְו | 5 85S שגנו | 
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JESAIA . /4  

 :ּוֶל הָשַעְי ויָדָי לּוָמְנִיְּכ עֶר עָשְרל יואי
 וב ּולָשמ םיִשָנְו ללועמ ויִשְנְנ יֵמַעַ>

 פ  :עֶלּב יתר ּךרֶדְו םיִעְתִמ ךיִרשַאְמ יִּמע

 :םימע ןיִדְל דָמֹעְו הָוהְי ביִרָל בענג <
 ויִרָשְו מע יִגָקזזםִע אֹובְי טַּפְׁשִמְּב הָוהְו

 :םָכיֵּתְבְּב יִנעֶה תג םֶרָכַה םָּתְרַעְּב םָּתַאְו
 ּונָחְטִּת םינע ינפּו יֵּמַע ּואַּכַדּת יםָכְלַמיפ

 ּפ :*תואְבצ הָוהְי יָֹדֲא-םֶאְנ
 ןויצ תֹנְּב ֹוהָבְנ יִּכ ןע הוהְי רָמאויפ

 םִיָניֵע תורְקשמו ןורנ יתָוומנ הנְכלַּתו
 :הָנְסַּבַעִּת ה הָנְכִת ףופָטְו ךוָלָה
 פ  והָרָעְי 'ןהְתֶּפ הנהיג ןײצ תֹונְּב דֶקְדְק נא הָּפָשְוז |

 תב םיִרָשקַהְ תודְעְצַה םיִרָאּפַהְיפ :תולפרהו תורָשהְו תפְסֶּגַהי
 תֹופַטעֶּמַהְו תוצְלַחמַה = :ףֲאָה יֵמְזַנְו תֹועָּבַטַה*י :םיִׁשֲחְלַה שָפָּנַה

 :םיִדיִדְרֶהְו תפיִנָצַהְו םיִנידּסַהְ םיִנילגה :םיִקיִרֲחַהְו תִֹחָּפְסִּמַהְו
 הָיָה

 הָּפְקַנ הָבֹנֲח תַחַתְו היִהִי קמ םָשּב תַחַת

 קש תֶרָנְחִמ ליֶניִתְּפ תַחַתְי הָחְרָק הָׁשְקַמ הָשַעַמ תַחֹתְ
 :יפָי תַחָת ֵּכ

 :הָמְלַּמַּב ךֲתְְּבְּו לִי בֶרָחּב ְךיָתְמ*5
 :בֵׁשַּת ץֶרֶאָל הֶתְקנְו ָהיַחְתּפ ּולְבָאְו ּונָאְו>פ
 רמאל  אּוהַה םִיַּכ דָּמֶא ׁשיִאְּב םיִׁשָ עַבָש ּוקיִזֲחָהְוי 4

 ףֹסֲא ּוניִלָע ְךְמֹש אֵרָּכִי קר שב ונָתְלְמשו לֿאנ ּונָמְחל

 5 תפר דֹובָכְלּו יִבְצְל הָוהְי חַמַצ הָיָהְי אּוהַה םיַּב>

 :לֵאָרְׂשִי תַטיִלְפל תֶרָאְפַתְלּ ןואְנִל ץֶרָאָק יִרְפּו
 בּותְּכַהְלָּכ ול רֶמָאְי שחק םלְשּריְּב רֶתונהְו ןויצְּב ראְׁשּנַה הָיָה
 יִמְדדתֶאְו ןויִצ-תֹונְּב תאצ תא נא ץֵחָרו םָאי :םֶלָשּוְריּב םיִיחְל .

 5-6 0 םישנו || 13 16 63 ומע || 15 * 0 םכל-המ | ** >8(*6) | 16 * )
 תויָטְנ, א תוגטנ | ל nonn MSS BW | 17. 18 תו: MSS הוהי | 17 * ס: ןהתַּפ;

1 frt ןְהְתַּפְרָח | 23 ca 7oMSS הְו; 6 סו' AakwviKd (prps ְםיִניִלּגַה ₪ 

bab. gui) | 24 8 תחת"יכ | Cp 4, 1 32MSS Vrs --ּוניִתל 



 558 היעשי 5,13—4,5

 לע הוהְי יאָרָבּופ :רעָּב חּוְרֶּו טַפְׁשִמ חּוְרְּב ּהָּבְרקִמ חיִדָ םֶלָשּורְי .
 הָבְהָל שֶא ּהַגְנְו ןְׁשֲעְ םָמֹוי ו ןֵנֲע יֵהֲאְרְִמ-לעֶ ןויצדרַה ןוכִמדלָּ
 ברְחמ יםָמּוידלצל יִהָיִהְּת יהָּכְסְוéֿ :הָּפְח ידֹובְּכ"לָּכ לע יִּכ הָלְיָל
 :רַטֶמַמּו םֶרָּנַמ רותְסמלּ הָסָחַמְלּ

 ומרכל יִדוד תַריִש יִדיִדיִל אָּנ הָריִשֶּמי 5
 :ןמש-ןּכ ןרק 3 יִדידיִל הָיָה םֶָּכ
 קרש ּוהָעַטיַו rn הקנו

 . ֹוְּב בֵצָח בָקָעםִנְו .וכותְּב לֶּדְנִמ ןֵבנ
 הָּתַעְופ :םיִׁשֲאְּב שעיו םיִבָנָע תושעל ויו
 :ימרכ ןיִבּו יִניַּב אָנּוטְפש  הָדּוהְי שיאו םֶלָשּורי בשוי
 וב יִתיִשָע אלו ימְרַכְל - דוע .תושעל-המי
 :םיִשָאְּב שעיו םיִבְנֲע תושעל יִתְּוק עוד

 ימרכל השע יִנא-רָשַא תֶא םֶכְתֶא אָּנ-הָעיִדֹוא הָתַעְו

 :סָמְרמְל הָיָה רד ץרפ רַעְבְל הֶיהו ותכּושָמ רַפָ
 תִיָשְנ ריִמָש הָלָעְו רַדָעַי אָלְו רמי אַל הָתָב ּוהְתיִשַאְ
 רָמָמ ויִלָע ריִטְמַהְמ הוצא םיִבָעָה לעו
 ויעושעש עטנ הָדּוהְיׁשיִאְו לֵאָרְׂשִי תיִּב תֹואָבְצ הָוהְי םֶרָכ יִּכ

 סמ  :הֲָעַצ הּנַהְו הקל חַפְׁשמ הֵּנַהְו ָפָשַמְ וקיו

 ּוביִרְקִי הָדָשְּב הָרֶש תיבְּב תב יעינמ יוהי
 :ץֶרֶאָה בֶרָקּב םֶכְּדְבְל םָּתְבׁשּוהְו םֹוקָמ סֶפֶא דע
 אל-םָא תֹוָאָבְצ הֹוהְי ָנְזָאְּב

 :בשוי ןיאמ םיִבֹוטְו םיִלדְּנ ּויִהְי הָמָשְל םיִּבַר םיִּתָּב
 ם :הָפיִאהָשִעַי רָמָתַעְרַזְו תַחֶא תַּב ישעי םֶרָכייָדמִצ תֶרָשע יפי

 :םֶיִלְד ןיי ףשנב יֵרֲחֲאָמ ּופרְרִי רכש רֶקְבב יִמיִּכָשַמ יִוָהְי

 םֶהיֵתְׁשמ יו ליִלָחְו ףִת לבנו רופכ היי
 ּוָאְר אל ויָדָי השעמּו ּוטיּבו אֵל הָוהְי לעַּפ תַאְ
 תַעְרַ"יִלְּבִמ ימע הָלָנ כני

 :אָמְצ החצ ֹונֹומֲהְו בָעְר יֵּתִמ ֹודֹובְכּו
 5 51 frtc 66 אָבּו | ca 50185 Edd ָהיֶא-- )6 ָהיֶׁשְרְנַמַל) || == לכ ><:

)cf 6%) | 6 * prpsדובכ לָּכ | 4 קזק : הָּכְסְו הָּפְח הוהי הֹובְּכ  (Norzi); 1 prb 
rdp; ins prb66-4- ף60000מ  gדל |  Cp 5, 4 2MSS Vrsהָיָהְו | * 4? ₪6) |  

 e) עמשנ 'ל) עַּבְׁשנ ןֵכָל c{ 22,14); זן יִנדאָּב per dominum) pro( ינזאב |
)Dt 32,24).הוָמ  sקpr13 21155 יִתַמ;  



 בס רה | 559

 קֹח"ילְבְל היפ הָרעפּו הָׁשְפַנ לואש הָביִחְרַה כל
 :ּהּב ולעו ּהָנואָשּו הָנֹומֲהו ּהָרְדַה דֹריְו

 :הָנָלּפְׁשּת םיִהְבְג יגיעו ׁשיִא-לּפְשו םֶרֶא חשומ <
 :הָקְְָּב ׁשּדְקִנ שודקה לֵאָהְו טַּפְׁשִמּב תֹוֲאָבְצ הָוהְי הבנוי
 ס  :ולָכאי םיִרָנ םיִחַמ תֹוְבְרָחְו םֶרְבְדַּכ םיִׂשָבְכ ּועְרְוי

 :הֶאַטַח ח יהָלְנעֶה 'תובעכו אושה יִלָבַחְּב ןועה יִכָשִמ יָת

 הָאְרִנ ןעֶמְל והשַעְמ הָשיִחְי ורהמָי םיְִמאָהי
 ס :הָעָדַגְו לֵאָרְׂשִי שָדְק תצע הֶאֹובָתְו בֶכָקתְו
 עֶר בוטלו בוט עֶרָל םיִרָמָאָה וה
 ס:רַמְל קֹותָמּו קֹותָמְל רמ םיִמש ְּךֵׁשֲתְלרֹואְו רואְל ְּךְׁשֲח םיִמָש

 ס  :םיִנֹובְנ םֶהיִנָּפ דָנְנְו םָהְיִניִעְּב םיִמָכֲח יוהי
 :רָכש סמל ליחדישְנָאְו ןיי תוּתְשל םיִרְבְ יוה 22
 ס  ּונַּמִמ ּוריִסָי םיִקיִּדצ תקדצְו רחש בקע עשר יָקיּדְצַמ 3
 =הָּפְרַי הָבָהָל ששֲחו שא ןושְל שק לֶכָאּ כָל

 הלעי קבב םַחרפּו היתי קּכ םֶשֶרֶש
 :ּוצֲאְנ לֶאָרְשִי-שֹודק תַרָמֲא תֶאְו תֹואָבצ הָוהְי תרות תא ּוסֲאָמ יכ
 ּוהַּכיו ויָלֲע ודי טיו ומַעְּב הָוהָי-ְףַא ּהָרָח ןּב-לַעפי

 | תוצוח בֶרְקְּב הָחּוסַּכ םַתְלְבִ יַהְּתו םיִרָהָה זני

 :היּוטְנ ֹוָדָי דֹועְו ופא בְׁש-אל תאז-לְכְּב

 ץֶרֲאָה הממ דל קרש קח םיגל סגיאָשְגיֿ
 :אֹובְי לק הָרֵהָמ הְֵַּו

 ןָשיו אָלְו םָנָו אָל .וב לֵׁשוּכויִאָו ףְנֲעְיִאז
 :יָלֲעְנ ְוָרְׂש קָּתִנ אלו ויִצָלַח ריָזַא הַּתְפִנ אָלְו

 תָֹכרְּד ויָתּתְׁשִק"לָכְו םיִנּנְׁש ויָצַח רֶׁשֲא5
 :הָפּופּכ ויִלּגְלְִו ּובָׁשְחנ רַצַּכ ֹויָסּוס תוסְרפ

 םהָנִיַו םיִריִפְּכַכ גַאָשַו איָבְּכ ול הָנָאְׁשִפ
 :ליִצמ ןיִאְו טיִלְפִיְו ףֶרֶט זחאיו
 םָיתַמַהְנְּכ אּוהַה םיַּב וילָע קנו

 פ = :"ָהיְפיִרַעְּב ךָשָח ירואָו רצ ךשחיזהגהְו ץֶרֶאְל טְּבִנְ
 16 % ₪ 8 || 17 6 םִיָדְג (6+ 91 61 תובָרֲחו?) | 18 * קיפ הָלְנֲעָה . . רושַה |

trsp post684 קידצ | 24 8 קֶמַּכ | 25--30  pauc MSS14 'בו | 23 16 MSS5  

ante 25 exc vs nonn || 26 1? a7 cf ib || 28 sic 8; mlt MSS W | 29 010,4;  
 גַאְׁשְ, א גַאָשְו | 30 *+1 רואו רַצ ְּךָשח | * ?1 םיִפ-- (ש61 ? הָיִּפ--)



 560 היעשי 7,3—6,1

 אָפְּכדלַע בֵׁשי ינדאזתֶא הֵאְרֲאְו ּוהיִע ָךְלֶמַה תֹומ-תַנְׁשִּבי 6
 ול לעַמְמ ו םיִדָמֹע םיִפְרָׂש ולָכיֵהֲהיתֶא םיִאְלִמ ויִלּושְו אָשְנְו םָר
 הכי םִיָּתְׁשְבּו ויֿנָפ הָפַכְי םיּתְשְּ דָחֶאְל םִיַפְנִּכ שש םִיפָנְכ שש
 רַמָאְו הז ִהָז אָרָקְופ :ףפועי םִַּתְׁשַבּו וילג

 ודובָּכ ץֶרָאָה"לכ יאְלְמ | תֹואָבְצ הוה יִׁשֹודָמ שוָרְו שורק"
 רמ פא 5 :ןָשָע אמ תִיָּבַהְו אָרוקַה לוקמ םיִפָּסַה תוָּמַא עֶניוצ

 יִבֹנָא םיַתַפְשדאַמְט ׁשיִא יִּכ יִתיֵמְדְגהיִכ ילו
 בשי יִכנָא םיִתָפש אָמְט"םַע ְךֹותָבּו
 :יִניֵע ּואְר תֹוֲאָבְצ הָוהְי ךֶלמהתֶא יִּ

 לעַמ חַקָל םִיִחָקְלמְּב הָּפְצַר ְדנְבּו םיְִרְשַה מ ֹלֵחֲא יֵלֲא רי

 :רָּפְכּת ָּךְתאטַחְו ּךַנֹוע רַסְ ית לע הז עג | הגה
 ּנָליְְלַי יִמּו תַלְׁשֲא ימִדתֶא רָמא יָנֲֹא לוקתֶא עַמְשָאְו

 הוה על תרמְאו דל רֶמאיופ :יֵנֲחָלׁש יָנְנַה רַמאָנ
 :ּועְרָּת-לַאְו ֹואָר ּואְרּו ּוניֵבָּת-לַאְו עומש ּועָמש

 עָשָה ויָגיעְו דָּבְכַה וינָזֶאָו הזה םַעָה"בְל ןַמְׁשַהיי
 דל אָפְרְו בשו ןיבְנ וְבְלּו עֶסְׁשִי ויגְזָאָבּו ויָניִעָב הָאְרִיְּ

 רֶמאֹיו ינדא יָתָמדֲע רַמאָויי
 בֵׁשֹוי ןיֵאַמ םיִרָע ּואָׁש-םַא רֶשַא דע
 :הָמָמְׁש הָאְׂשִּת הָמְדאָהְו םָרֶא ןיִאמ םיִּתְבּו

 :ץֶרֶאָה בֶרָקְּב הָבּזעָה הָּבַרְו םֵנֲאָה-תֶא הוהְי קֲחרְויי
 ןולֲאָכְו הָלאּ רעֶבְל הָתְיַהְו הָבָשְו הירשע ּהָּב דועְוּ

 פ | ?'הָּתְבַצַמ שרק ערי מב תַבָצַמ תָכְלַשְּב רֶשֲא
 ןיצר הָלְע הָדּוהְי ךלִמ הנע םָתּוְןְּב זָחֶא יִמיִּב יהי ל

 ָהיִלָע הַמְחְלַמל םֶלָשּורִי לֵאָרְׂשִיְדַלִמ והָיְלמְרְְּב הקָפּו םֶרַא-ְּךַלַמ
 "לע םָרֲא הָחְנ רמאל ל דוד תיִבְל דנו :יָהיֵלָע םֶחָלַהְל ילֶכָי אָלְו
 פ :ַחּוְריִנּפִמ רַעְיְיִצְע עונְּכ ומַע בבלו בבל ענו םיָרְפֶא

 בּושי רַאְׁשּו הָּתַא ּוָחֶא תאֵרָקְל אָנאַצ ףהְיעָשולַא ּהָוהְי רָמאיוג
 :סבוכ הנׂש תַלְסַמ"לֲא הָנּויְלֲעֶה הָכְרְּבַה תלְעּת הַצְמלֲא ְךנְּב

cf Vrs | 7שודקל | * 1? הָאְלַמ,  origכ 83 1001185 הוהי | 3 5%  
dl(m cs) cfb | bc ca 100MSSתונָמא | זס 1? בש | זז 1 קזפ 6 69 רַאָשִּת |13 *?  

 Seb (GF) ּהָּב (0 guae expandit |? תחלשמ) (ramos suos | = >658 ; 1? ממ 'ק 'ז |

 6 ל,6?1%1 623 16,5 קוטצ | ל ? |dl(>2R) 2 קז5 הֶחֶאְנ* ט6] הָנִח | 3 ק5 יֵלֲא.
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 יֵנְׁשִמ רידל ְךְבָבְלּו אָריִּתְלַא טקֶשַהְו רָמָשַה ויָלֵא ָּתְרַמָאְו*
 :ּוהְיְלַמְר"בּו םֵרֲאַו ןיִצְר ףָאדירָחְּב הָלֲאָה םיִנָשעָה םיִדּואָה תּוָבְנַו
 הלעב :רמאל והילמרדןבו םִיִרְפֲאי הָעְר םָרֵא יל ץַעְידי ןע5
 -ןֶּב תֶא ּהָכותְּב ְךֶלַמ ְּךיִלְמנְו רני הָּנָעְקְבַנְו יהָנְציִקְנּו הָדּוהיִב

 ם לאב
 .:הִיִהְת אָלְו םּוקְת אל הָוהְי יִנֹרֲא רַמָא הָּכל
 ןיצר קְׂשַמַּד שארו שמ םֶרא שאר יב

 :םַעָמ םִיָרְפֲא תַחָי .הָנָש שַמָחְו םיִשש דֹועְבּו

 הנלמד ץָרָמְש שאָרְו ומ םיְפֶא שאר
 פ ּנָמָאָת אל ייִּכ .ּוניִמָאַת אָל םא

 הָוהְי םָעַמ תוא ָָללאְשיי :רָמאל וָחֶא-לֶא רד הָוהְי ףָסְּיַוי
 לֶאָשָאְאְל זָחֶא רָמאיִו> :הָלְעַמְל ּהָּבְגַה וא הָלֶפָש קמעַה ךיָהלֶא
 םַּכִמ טעֶמַה דֶוָּב תיִּב אָנּועמָש רָמאו :הָוהְיתֶא הָּסנַאאָלְו
 סל אּוָה יינדַא ןָתַי ןכל :יִהלֲא-תֶא םג ואְלְת וכ םיִשָנַא תואְלַה
 הֶאְמָח5 :לֶא ונמַע ֹומְׁש תאָרָקְו ןֵּב תלו ה הָרָה יהמלעַה הָּגַה תֹוָא
 רַעּגַה עַדָי םֶרָמּב 6 :בוטַּב רוחְבּו עָרָּב סּואִמ וְעַל לאי שבדּו

 יש יֵגְפִמ ץֶק הָּתַא רֶׁשֲא הָמְדֲאָה בעַּת בּופּב רָֹחְבּו עָרְּב םוָָמ
 רֶׁשֲא םיִמְי יִָא תיִּב"לַעְו ףסעדלעו ְךיִלָע הוהְי איִבָייז וָהיֵבָלְמ
 סם  :רּוְׁשַא ְךֶלַמ תֶאי הָדּוהְי לעַמ םִיַרְפֲא-רּוס םִיָמְל ּואָבְדאל

 בּובָזל הָוהְי קָרׁשִי אוהה םִיַּבוהָיָהְויי
 :רּוׁשַא ץֶרֶאְּב רשא הָרובּדַלְו םִיָרְצִמ יראו הָצְקִּב רשא

 | םעְלְפַה וקיִקְנְבּו תותַּבַה ילחנְּב םֶלָכ ּוחְנְו ואבוי
 :םיִלְלַהְּנַה לבו םיִּוצעּגַה לכבּו

 ירּושַא ךְלמּבירֶהָנ יֵרְבֲעְב הָריִכָשַהרַעְתְּב לָנדַא חלני אּוהַה םיַּב>פ
 ס | :הָּפְסִּת ןקֶּזַהדתֶא םַגְו םילגְרה רעְׂשְ ׁשאָרָהתֶא

 :ןאָציּתְׁשּו רֶקְּב תַלְנָע ׁשיִאהּיַחְי אּוהַה םַּ הָיְָויי
 הֶאְמָח לכאיי בֵכֲח תושע בֶרִמ הָיְהְוי

 :ץֶרֶאָה בֶרָקּב רֶתונַהְדלָּכ לַכאי שבְדּו הָאְמַחידיּ
(cf 6 Tagen) |4 | 5 = <6°# | 6 *1 ? הָנְקיִצְנּו | ל 1? לָאֿבט b 6% aliter 

 g * prps ‘3 (trsp ( || ל 689 ,cuviire) יי ּוניִבָת | זז 1 6 0 הָלאָש
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 אּוהַה םִיִיַּב הָיָהְו

 ףַָּ ₪ ןַפַּג ףֶלָא .םָשהְיָהְי רֶׁשֲא םוקמ"לֶכ הָיְהָ
 :הִיִהְי תישלו רימשל

 :ץֶרֶאָה לכ הָיִהְּת תִישְו ריִמָשיִּכ הָּמֵׁש אבי תשקבּו םיִצחַּב

 ןורדעי רּדַעִמ רשא  םיִרָהָה לָכְו
 תִיָשְו ריִמָש תֶאְרִי הָּמָׁש אֹובָת"אְל
 פ | :הָש סַמְרַמְלּו . רוש חלָשַמְל הָיָהְו

 שונא טְרֲחְּב ֹוילֲע בָמְכּו לוד ןיָלּג ךלחק ילא הָוהְי רָמאָיוי 8
 ןהכה הָּיְרּוא תֶא םיִנָמָאג םיִדִע יל הָדיִעָאְו* :זב שח לֶלָש רֶהמְל
 פ ןּב דֶלָּתַו רַהָּתַו הָאיֵבְּנַה-לֶא בֵרָקֲאְנ :ּוהָיְכְרְבִי ןֶּב ּוהָיְרַכְזתֶאְו
 עדי םֶרָמַב יֿכ4 :זּב שח ללש רֵהַמ ומָש אָרְק יִלֶא הָוהְי רָמאַיו

 יגל ןוְמְש ללֶש תאְו קד ליח-תֶאּואְׂשִי ימֲאְו בָא אָרְק רעה
 :רמאל דֹוע יִלֶא רֵּבַּד הָנהְי ףסיו* ם :רּושַא ְּךַלַמ

 טָאל םיִכָלְהַה ַחלָשה ימ תֶא  הָּגַה םֶעָה סאָמ יִּב עי
 ּוהיִלַמְר"ְבּו ןיִצְר"יִתֶא שושְמּ
 םיִמּוצַעָה רָהָּנַה ימדתֶא םָהיִלְע הָלעֹמ יִנדַא הֵּנַה ל
 םיִברָהְו| וּובְּ-לְּ-תֶאְ רּושא ךלמחתא
 :ויָתֹודָג-לָכ-לע לה ויקיִפַא"לָּבדלע הָלֲעְר

 עיני ראנידע רעו יִָמׁש  הְּוהיִב לח
 ס ללֶא ּונָּמִע ַדְּצְרַא-בַחְר אָלְמ ויָפְנְּכ תוָטָמ הָיָה

 ץֶרָאיֵּקְַרְמ לָּכ ּוניֹזאַהְו ותו םיִמַע ּועָר
 :ּתְחְו ּורְזַאַתָה ּותחְו ּוָרְּזִאְתַה

 ס | :לֶא ּונָמַע יִּכ םּוקי אָלְו רָבָד ֵרְּבַּד רַפְתְו הָצֲע ּוצָעְופ
 דםַעָק ְּרַדְּב תכלמ יִנרָסִיְו דיה תֶקְזָחְּב ולא הָוהְי רַמָא הב יִּכיי
 :רָמאל ה ה

 רֶׁשְק הּגַה םַעָה רַמאיִדרָשַא לכל רָשְק ןּורָמאְתְאליי

 :םָכָציִרעַמ :ּוצירעת אָלְו ּואְריִתאל ָאָרוְמ"תֶאו
 אּוהְו םֶכֲאְרֹומ אּוקְו ּושיִדְקַת ותא תֹוִאָבְצ הָוהְי-תֶאיצ

pp8, 216 668 הדיעָהְו | 6 *= 1 קזל יִנָּפַמ סֹוסָמּו | 8 = 18155 'שו || *  Cp 
zr sic 8 6 mlt MSS; ca 40155 Edd ‘nD | 12 prpsיִּכ ץֶרֶאְ | 9 6% ועד |  

 ׁשֶדק vel שדק || 13 prps (retento רשק in 12) ּורישקַת,
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 לֵאָרְׂשִי יֵּתְב ינשל לושָכִמ רּוצְלּו ףֶנָנ ןֶבָאְלּו שָּדְקִמְלי הָיַהְויי
 :םֶלָשּורִי יבשויל שקומלו חַפְל

 כ כלו שקנו ּורָבְׁשנְו לנו םיּבר םֶב לשַכוי
 ויָנְפ ריִּתְסַּמַה הָוהיִל יִתיִּכְַויז :יָדֲמְְּב הָרֹוּת םֹותָח הָדּועְּת רֹוצי6
 הוהְי יִלְְוַתְנ רֶׁשֲא םיִדָליְו יִכֹנֲא הגה :וְלְיִתִיּוקְו בקי תִיִּבִמ
 :ןויצ רֵהְּב ןֶכשה תֹואָבְצ הָוהְי םעַמ לֵאָרְׂשִיְּב םיִתְפומְלּו תֹּותאְל

 םיִפָצְפצִמַה םיִנעְדִיַה" לאו תובאה"לֶא ושר םֶכיִלַא ּורְמאייִכְויפ ס
 :םיִתַּמַה-לֲא םייחה דַעְּב שרי ויָהלֲא-לָא םעדאולה םיִנְהַּמַהְו

 ;רחְש ולא רש הוה רָב ּורְמאְי אלים .הָדּועְתלְוהָרּותְל>
 ףֹּצקְתַהְו בערי-יכ הָיָהְו בֶעָרְו הָשְקִנ ּהָּב רַבְֲו=י

 טיִּבַי ץֶרָא-לֵאְו= :הָלעֲמְל הָנָפּו ויָהלאַבּו וָּכְלַמְּב לקו
 :חָּדנִמ הָלַפֲאַו הָקּוצ ףּוִעְמ הָכְׁשֲחַו הָרָצ הֵּנִהְו

 הל קצומ רשאל ומ יאָ כ
 דיבה ןֹורֲחֲאָהְו יֵלּתְפַנ הָצְַאְו ןלְבְז הָצְרֲא לקַה ןושארָה תעָּכ
 :םִיוּגַה ליִלִג ןְֵּרַּה רָבַע םִיַה רב

 לדג רֹוָא ּוֲאָר ךֶשחּב םיִכְלְהַה םעָהי 9
 :םָהיֵלֲע ּהְְנ רֹוֵא .תֶוָמִלצ ץֶרָאְּב יֵבְׁשְי
 הָחְמִׂשַה ָּתְלַּדְנַה יאל יֹוֹוַהי ָתיִּבְרָה>
 ריִצְקַּב תֶחָמְשְּכ ךיִנָפל וממש
 :לֶלָש םקָלחְּב ליִנְי רָשָאּ
 ומְכׁש הטמ תַאְו ּולָּבִס לעת

 :ןֶיִדַמ םֹנְּכ ָתְּפַחַה יִּב שגנה טְבֵׁש
 םיִמָדְב הָלְליִנֶמ הָלְמַשְו שערְּב ןַאס ןואָסלָכ יב

 :שֶא תֶלְכֲאֹמ הָפְרֶשַל הָתְיָהְו
 ּונָלְִתְג ןּב ּונָל"דַלי דלהי

 ומָש יאָרְקּו ֹוָמְכְׁש-לַע הָרְׂשּמַה יִהְּתַ
 :יםֹולָׁש-רׂש דַעדיִבַא רוב לאי ץַעֹוי אָלּֿפ
 ֹוּתְכַלמַמ"לַעְו דִוָד אַפּכילַע ץק-ןיא םִֹוָלְׁשְלּו הָרְׂשַמַה הַברסְלֿ

exc vb nonn, cf 6 |62588 יֵבְׁשֹויְל | 20 ?  ;M5Sןבאל || ל  s14 ** קזק 
hic incip cp 9 (sed ft séecundari 0 | Cpo,2°° ca23 אַלַה | 5 8  

 2055 056 דל יוגה, 1 הָליִנַה | 3 קזק תטומ 68.6. 9) | 4 1 ? הָלַאְנִמ |56
prb ארקיו (xaiettar) || ל-ל 5 68( 4 (habent pro his vb alia) | 6 5 
 .( dittogrהָּבִַר (םל  1 frt (cf 6)הכרמל 0



 564 היעשי 10,3—9,7

 הָקָרצַבּו טַּפְׁשַמְּב ּהָדֲעַסְלְו ּהָתא ןיִכָהְ
 פ | :תאָז-הַשַעְת תִֹאָבְצ הָוהְי תֶאְנִק םִנֹוע-רעְו הָּתְעַמ

 :לֶאָרְׂשיְּב לַפָנְו בֶקעיְּב ינדא חלָש רָבָּרי
 ןורְמְׂש בֵׁשֹויו םִָרפֲא ולָּכ םֶעָה ֹועְדי*

 :רָמאָל בָבִל לָדְגְכּו הָואנְב
 :ףיִלֲחְנ םיִזְראו ּועְָו םימקש הָנְבִנ תֶיְנְו .ּולָפָנ םיֶנֵבל
 ְָכְי ויֵביֵאזתֶאְו יע ךיִצר ירא .הָוהי בגי
 הָּפ"לָכְּב לֵאָרְׂשִתֶא ּוָלְכאְַו רֹוחָאָמ םיִתְׁשִלְפּו םֶדָקִמ םָרֲאיי

 :היּוטְנ ֹוָרָי דֹועְו ופַא בָׁש-אֹל תאֹזחלָבְּב
 ם :וׁשָרָד אל יתֹוִאָבְצ הָוהְידתֶאְו ּוהָּכַּמַה-דע בָש-אל םַעָהְו י*

 :דָחֶא םוָי ןֹומְגַאו הָּפּכ בֶגָוְוׁשאָר לֵאָרְׂשִיִמ הָוהְי תֹרָכיי
 :בֵנְּנַה אּוה רקָשדהְרוְמ איֵבָנְו ׁשאָרָה אּוָה םיִנָּפדאּוָשְנּו ןקָזי+
 :םיִעָלְבמ ויָרָָאְמּ םיִעְתַמ הָּוַה"םֲעָה ירָשַאְמ ויהי
 יִֹנמְלַא-תֶאְו וימתי"תֶאְ יידַאויחמשידאל ויוחּב-לע ןדלעי5

 םָתַרְי אָל הָלְבְנ רד הּפלְכְו עמו ףגְמ לכי
 :היּוטנ ודי דֹועְו ופא בש"אל תאז"לְבְּב
 לָבאּת תִישְו ריִמָש הָעֶשְר שָאְכ הָרעֶביָּכ יז
 :ןשע תּוִאַּג ּוכְּבַאְתִיִו רעיה יִכָבְסְּב תַצִּתו

 שא תֶלְכַאְמְּכי םֵעָה יַהיַו ץֶרֶא לסת עֶנ יתֹואָבְצ הָוהְי תֶרָבָעְבא
 :ּולֹמֲחִ אל ויַחֶא"לֶא שיא

 ּעָבְש אָלְו לאמְש-לע לכאיו בַעָרְו ןימידלע רזְגיוופ
 :יגלְכאי ֲערְזרְּׂב שיא"

 הָדּוהְידלַע הָמָה וָּבְחַי הָשַנָמתֶא םִיַרְפֲאְו םִיִרפְאדתֶא הָשַנֶמְיפ
 ס  :היּוטנ וָדָי דוַעְו ופא בָשאל תאז"לֶכְּב

 :ובתכ למְע םיִבְּתכְמּו ןוַאיקקח םיִקְקְַ יוהי 0
 ימע נע טָּפָשִמ לָנְלְו םיִלּד ןיּדַמ תוָטַהְל
 נב םיִמֹותְידתֶאְו םֶלָלׁש תֹונָמְלַא תיל
 אוָבְּת קָחְרַּמִמ .הָאֹושלּו הק םֹויְל ושֲעֶּת"הַמּו

8 exc vb nonn (exempl gr )(גרמאי יִּכ | ro * ca 40155 ר יִרָש; 6רַה יֵרָצ‘ 
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frt ND. (pr ,(חספי vel 1? NDW™ cf arab “samuha, clemens fuit || ° fit dl 

(cfr) | 18 5 1 <6 || * 1 pמז 6 66 הָתָּצַנ 9 הָעְתַג) | << קצקפ יִלְכִא ֹומָּכ 
 וער  ) || 19 ** trsp (om WN?) in fin vs 18 || * 6“ )656\000( 6שיא



10,4--6 JESAIA 565 

 :םָכְדובְּכ ובעת הָנֲאְו הָרְֲעְל ּוסּוְנָּת למ"לע
 לפי םיִנּורֲה תַחֵתְו יריִסַא תַחְּת עַרָכ יִּתְְּביי

 ס  :הּיּוטְנ וָדָי דוַעְו ופא בָשדאל תאז-לֶכְּב
 :ימעז יםָדָיַב אּוְהדיהַטַמּו יִּפַא טָבַׁש רּושא יוק5
 ונּוצַא יִתְרְבַע םע-לעו ונתְלשא ףנַח יונְּב

 :תוצּוח מח סַמְרַמ ומישל זּב זָבְלְו לְלָׁש לֵלְְׁל

 = בָׁשְחַי ןבדאל ווָבְבְלּו ה ןכ"אל אהה
 רָמאי יִכ | :טֲעְמ אל םִיּג תיִרְכַהְלּו ובָבְלַּב דיִמָשַהְל יִּ
 ונְלּכ ׁשיִמֵּכרַכּכ אָלַה :םיִכָלִמ ודְחַי יִרָש אָלַה
 :ןורמש קָשַמַרְכ אָליבֲא תֶמֲח דַפְראְכ אָליבֲא

 ליִלֲאָה תָכְלִמַמַל יֵרְי הֶאְצַמ רֶׁשֲאַּכַפ
 :ןורְמְׁשִמּו םֶלָשּוריִמ םֶהיֵליִסָפּו

 ָהיֵליִלֲאָלְו ןורָמָשְל יִתיִשע רֶׁשֵאַ אָלֲה ו
 ס  :ָתיִּבצעַלְו םֶלָשּוריל הֶׂשֲעֲא ןּ

 דקְפָא םֶלָשּוְיִבּו ןויַצ רֶהְּב הָׂשעַמלָכיתֶא יָנֹדַא עַצביײיּכ הָיָהְוִ
 רַמָא יּכי3 :ויניֵע םּוָר תָרֲאפִּת" לע רושל כל 9דג-ירפ-לע

 יִתֹוְנְבְנ יִּכ יִתָמְכָחְבּו יִתיִׂשֲע יִדָי ַתַכְּב
 יֵתָׂשֹוׁש *ֹטֲהיֵתְריתעו םיִמַע תֶלּובְנ ו יריִסֶפְו
 :םיִבְׁשֹוְו יבא ידירואְו

 םיִמַעָה ליִתְל ידי קב אָצְמִתַויי
 יִּתְפְסִא יִגַא ץֶרֶאְהִלָּכ תֹובָזַע םיִציִּב ףסָאָכְ
 :ףצפַצְמּו הפ הצפּו ףָנָּכ דג הָיָה אָלְו

 וֿפיִנְמ-לֲע רֹוׁׂשַמַה לִָּגְתִידִא וב בצחה לע ןֹורַַּה ראְּפְתִיַה
 סם  :ץעדאל הַטמ םיִרָהַּכ יומיִרְמ-'תֶא טָבַׁש ףיִנָהָּ

 ןוְִר ויִּנִמשִמְּב תוֲאְבְצ הוה ןּודָָה חלשי ןכלי*
 ׁשֲא רוקי = רק דק יָֹבְּכ תַחַתְ

cad 5,25 |4 **1? , , ערֶכ יִּתְלַבְל; קז ריסא תַח תעַרֹכ יִּתְלַּב | ל  Cp ro, 
 5 7? ₪ 1? הטמו vel 16 # pro 55 tantummodo ,(BDה9MSS i) אוה .

XaAavvn (cf Am 6,2), ass Xullant || 0 prpsםדיב | 60 ומושל | 9 6  

 הָלֲאָה (לֵאָה) תבל cf 67; 566 1 זמ 4 | 12 6 7 'ִפי | 3 *1 'ִאָו 6
 דאו 614 || ל 0 'דּו--, א 'די--- | © mit MSS ‘now | dK ריִּבָאְּב 0 ריִַּּב

kaTolkovuévag, cu 000/07 prps0(66ש 6616  [kai4 "יו םיִרָע  

*sic 8 6 MSF + 1%; mlt MSS Edd minus recte NN] | Plcרָפְעַב) | 15  
>3MSS 6. |9 1מ-- || 16 MSS 



 566 היעשי 10,1733

 הָבָהָלל ושודְקּו שאְל לֵאָרְשִײרֹוא הָיְהְוי
 :דָחֶא םייְּב וִריִמָשּו .ותיש הָלָכֲאְו הָרְְבּו

 הָלכְי רָשְּבִ-דַעְו שָפְגִמ ּולְמְרכְו ֹורָעַי דוָבְכּו
 :ספנ סֶקְמַּכ הָיָה

 ס | םֶבְּתְכִי רעַנְו ּויְקְי רּפְסִמ ֹורעַי ץֶע רָאְשּויפ
 אּוהַה םויְּבו הָיָהְו

 בקענזתיּב תָמיֵלְּפּו לאָרְׂשִי רָאְש דוע ףיִסוידאָל
 :תַמֲאַּב לֵאָרְׂשִי ׁשֹוָרְק הָוהְי-לַע ןעָשְנְו ּוהּבִמ"לַע ןעְׁשַהְל
 :רֹוְּב לַא-לַא בלעי ראש בּושָי ראשי
 םיה לוח וישי ְךמַע הָיְהִיםֶא יב

 :הָקָרְצ ףטוש ץּורָח .ןויִלְּ וב בוש ראש |
 :ץֶראָהלָּכ בֶרָקּב השע יתֹואָבִצ הָוהְיְי ינדא .הצְרֲחגְוהלְכ יב 3

 .י))..*

 רּושאמ ןויצ בשי ימע אָריִּת" לא תֹואֿבצ הוהְי ינדא רֿמָא-הכ =

 טוש תואבְצ הָוהְ ויל רעו ;ימתילבת" - יֵּפֲאְו סע תלה
 :םִיָרְצִמ ְּךֶרָדְב ואש םיַה-לע ּוהָפַמּו ברוע רּוָצַּב ןִיָדַמ תָּבַמְּכ
 אּוהַה םִיַּבוהָיָהְו7

 בחו ְּךֶראְוצ לעמ ילו ּךמְכׁש לעמ ולס רוסי
 תָיעדלַע אב :ןְמָׁשרינְפִמ לָע
 :יָלּכ דיָקְפִי שָמְכַמְל ןוְְנְִּב רֶבְט

 ונל ןולָמ עבָג הָרָּבִעַמ ּורְבָעפ
 :הָסָנ לאְׁש תעְבְּג הָמְרַה הָדְרֲ

 הָׁשְיַל יִביִׁשְקַה  םיֶקְפִתְּב לוק יִלָהצ<
 הָגְמדִמ הָרָדְני :תֹותָנֲע הינע
 מעל בֶנְּב םויַה דוע3>  ּוזיִעַה םיִבּגַה יִבשְי
 , םֶלָשּו ּוְךְי תַעְבִּ ןולצ-תיב רַה ּודָי הפי
 הָצְרַעַמַּב הָראָּפ ףעֶסְמ תֹואָבְצ הָוהְי ןּודָאָה הגה 3

 :ּולפשי םיִהְבְּגַהְ םיִעְדְּג ּהָמוקַה יַמָרְו
 18 ? (hapaxleg) | 23 °° 24 >6%%) | 25 * 1? יִמַעַז | ל 2MSS "דע 5
 טתילכת; קזק םתי לֶבּמִלְע | 26 >6% | 27 =* סזזק; קזק הָלֲע לָּדְחַי ףךאוצ

(cf 6 [karagBapngerat] et hod Ramménדדש ןֹפַּצִמ, ג1 ןטְר"יַנְּפִמ הלע : לֵּבִחְי 'צ  
6 | y30 1 6 )3(64 ָת || ad orient a Bethel [Jdc 20,45. 47(( || 28 8 W— 

ca 501155 mip.תַּב | 33  Q Vrs 
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 פ ולו ריִנאָּב ןֹונְבלַהְו לזְרּכּב רעיה יִכְבְס ףָקנְוי
 :הָרְפִי ויִשְרָשִמ רָצְנְו יֵׁשָי עַזָּגִמ רֶטֲח אֵצְיְוי 1

 הָניִבּו הַמָכָמ ַחּוְר הָוהְי חּור ויל הָחְנְו
 :הָוהְי תֶאְרִיְו תעּד ַחּוָר הָרּובְנּו ּהָצִע ַחּוְר
 הָוהְי תֶאְרִיּב "וחיִרַהְו
 :ַחיִכּוי ויָנְזִא עַמְׁשַמְלהאָלְו טופָשְי ֹריָניֲע הָאְרְמְל-אְלְ

 ץֶרָ"ייוגעל רּוׁשיִמְּב חיכו םילד ] קֶרָצְב טוי
 :עָׁשְר תיִמָי ויִתָפָש חּוְרְבו ויפ טֶבָשְּב 'ץֶרָאהְּכְהְ
 :יָצָלֲח רֹוָזַא הָנּומָאָהְו ויִנְתְמ רֹזַא קָדָצ הָנָהו

 ברי יֵדְּגדםִע רַמָנְו ׂשֶבָּכדסִע בָאָז רג"
 :םָּב גקנ ןטָק רַעְְו וִָּחַי יאיִרְמּו ריִִפְכּו" לנעְו
 ןֵהיְִלִי ּוצְּבְַ וֵדחַי : הָניִעְרִּת ברו הָרָפּו

 ןתָּפ רָחִלע קוי עשעָשְו* :ןָבָּת-לַכאו רֶקְבּכ הָיְראְו
 :הָדָה וָדָי לּומְּג ינֹועפצ תֶרּואְמ לַעו

 ישדק רַהדלָכְּב ותיִחְשידאלְ ועְרְידאלפ
 ס - םיִּפַכְמ םיל םִיַמַּכ הָוהְידתֶא הָעַּד ץֶרֶאָה הָאָלֲמיִּכ

 םימַע סגל מע רשא יֵׁשָי שְרֶש אּוהַה םיַּב הָנָהְוִס
 פ | והבָּכ ותָחְנִמ הָתְיָהְו ּוׁשְרדִי םִי ויל

 ודי 'תיִנָשו יינדא ףיסי אּוהַה םויָּבו הָיָהְו יי
 םִיַרְצמִמּו רּוׁשֲאַמ רֵאְׁשִי רשא ֹומע רֶאְש-תֶא תונְקל
 :'םיַה ייִאְמּו" תַמֲחַמּו ַּעְנָשָמּו םֶליִעַמּו שּוכָמּו םורְתַּפִמּו

 לֵאָרְׂשִי יִחְדְנ ףסֶאְו םיוגל סָנ אָשְנְוי
 :ץֶרֶאָה תופְנּכ עֶּברַאַמ ץּבקְי הָדּוהְי תוָצְפְנּ

 תרי הָּוהְ יִרְרְְו םִיֹפֲא תַאְנק הָרָסְש
 :םִיָרְפָא-תֶא רֶצְנאָל הָדּוהְיְו הָדּוהְי-תֶא אָגקחאָל םיִרְפֶא

 םֶדְיִנְּבדתֶא ָּבְי וָדְחַי המי םיִּתְשַלַּפ ףָתָכְב ּופָעְיי
 םָתְעַמְׁשִמ ןומע יִנְבּו םֶדָי חיִלָשִמ בָאומּו םִֶא
 34 1 frt )פי( םלרקב | Cp זז, 1 Vrs ascendzt (ND?) | 3 5 604 וחג
 a0ז6ע (ךי וּב ִַנֲהְו) | ל 4455 69926 אל | 4 *12 יינעל | "1 5% ץרע |
 5 Vrs Vag? | 6 6% invers (61 ך- Booknecovrat) | 7 prps הָניִעְרִתִת | 8 64

rr * mlt MSSתַרָעִמ [?]) ||  cf Am 34; al5 רוח )1? תַנְועְמ  cubile 9 caverna 

 הוהי | ? 6 זס ;eon 1? תַאַׂש | = >6%) | 14 1 ףָתָבְב.



 568 היעשי 1108

 םִיַעַּב' רָהָּנַה"לע וָדָי ףיגהְו םִרְצְמדְי ןּושָל תא היהְי יםיִרֲחָהְוי
 וָחּור :םיִלֲענַּב ְךיֶרְדַהְו םיִלֲחְג הָעְבַׁשְל ּוהָּכַהְו

 רּוְׁשַאמ רָאָשִי רֶׁשֲא ומע רֵאְׁשִל הָלְסִמ הָתְיָהְוי6
 :םִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ ותלע םוְיְּב לֶאְרְשיְל ₪ הָתִיַה רשאּכ

 אּוהַה םויַּב ְּתְרַמָאְוי 2
 :יִנָמְחְנְתּו פא בֶשְי יִּב ָתְפנֲא יִּכ הוהְי דוא
 דָחָפֶא אָלְ חַטְבֲא יִתְעּושי לא הָּגַהְי

 :העושיל יֵליָהו הָוהְי יה יתָרְמְזְו יִּזְעְדיִּ

 :הָעּושיה יניעממ ןָשְשְּב םִיָמדֶתְבַאָשּוי
 ומָשַב ּואְרְק הָוהיִל ּוָדּוה אּוהַה םיַּב םָּתְרַמַאְ+

 :ומָש בֵגְׂשִנ כ ּוריִכְזה ויָתליִלֲע םיִמַעָב ּועיְדוה
 :ץֶראָהדלֶכְּב תאָז תעלימ הָשָע תואג יִּכ הָוהְ ּוָרְמז
 פ = :לֶאְרָשְו שורק ךבְרקְּב לוָדְנְִכ ןווצ תָבׁשֹי יִּנָרָ יה

 :ץוָמֲאְְּב ּוהָיעשְי הֶזִח רֶׁשֲא לָבְּב אָשמי 3
 םֶהָל לוק ּומיִרָה סָג-ּואְׂש הָּפָשְנרַה לע?

 :םיִביִדְנ יִחְתַּפ ּואָבְוְו דָי ּופיִנָה
 יִשּדְקְמְל ית יָנֲא
 :יִתָואְּג יזילע יּפַאָל לרובנ יִתאָרְק ג
 בָר"םַע תּוַמָּד םיִרָהָב ןומָה לוקי
 םיִּפְסֶאְנ םַנ תֹוָכָלְמַמ ןואש לוק

 :הָמְחְלַמ אָבְצ דָקפְמ תֹואָבְצ הָוהְי
 םִיַמְׁשַה הצְקמ קָחְרָמ ץֶרֶאְמ םיִאָב

 :ץֶרֶאַהדלָּ לָּבַחְל ומְעַ ילכו הָוהְי
 :אֹובְי יֵּרְׁשִמ דש הָוהְ םוי בֹוְרָק יּכ לילה
 הָניֵּפְרַּת טא ןֶּכ-לַעל

 וולָהְבִנְוי :סַמְי ׁשֹונֲא בבל לָכְו

 ןוליחו הָדלוּכ ןּוזחאְי םיִלָבִחו םיִריצ
 םָהיֵנְּפ םיִבָהְל יִנָּפ ּוהְמְתי ּוהעְרְלֶא שיִא

Cp 2, IAIר םֶצְעְּב | ' aad ? 630 frt1 בי-- || °°  épnuwca;15 5 65(6)  
frt dl 6 nonn MSS;15,2( || ל <6™&(;  (cf Exיִת--  (et frt QW) || 2 * 2155 Vrs 

cf Vrs | 5 K תעדיִמ, 0 תעדומ | Cp 13, 3 trsp huc אל et 1 fit ישדקמ || 
 (+ cf 6 | 866050 vb ? 06תוכְלממ, 41



13,9142 JESAIA 569 

 ףָא ןורמג הָרָבֲעְו יֵרָזְכַא אָּב הֶוהְוימוי הָנִהִ
 :הָנמִמ ריִמְׁשִי ָהיֶאָטַחְו הָּמַשְל ץֶרֲאָה ושל
 םֶרֹוא ּולָהְי אל 'םֶהיִליִסְכּו םִיַמָׁשַה בכוכב

 :וךוא יגאל תָרְיְו ותאָצְּב שָמָשַה ְךׁשְח
 םנֹוע םיִעָשְרְדלַעְו הָעְר לֵבָּת-לע יּתְדְקַפּויי

 :ליּפְׁשַא םיִציִרֲע תואנְו םיִדַז ןואָנ יִּתַּבִׁשַהְו

 :ריפוא םֶתָּכִמ םָדָאְו ָּפִמ ׁשֹונֲא ריקואיי
 ּהָמֹוקְמִמ ץֶרֶאָה שערתְ זיִגְַא םִיָמׁש כיל
 :וּפַא ןוָרֲח םֹיְבּו תֹואָבְצ הָוהְי תַרָבעְּב

 ץְּבִקִמ ןיִאְו ןאָצְכּו חָּדְמ יִבְצַּכ הָיהְוי
 :ּוסּונַי ֹוצְרַא-לא שיִאְו ּונפִי ומַעְלֶא שיא

 :בָרֲחַּב לֹוּפִי הָּפְסַּנַה"לָכְו ירָקְּרִי אָצְמנַה"לַּכיפ
 :הָנְלנְׁשִּת םֵהיֵׁשֵנּו םָהיֵּתְּב וסשי םהיניעל ּושָטְרי םֶהיִלְלְעֿ

 יִדְמתֶא ם םהילע ריִעַמ יִנְנַה 7
 :ֹוְבּוצְּפִחַי אל בָהָזְו ּובְׂשְתַי אל ףסֵּכרַׁשַא
 יהָנָשָטַרְת םיִרָעְנ תוָתָשָקּ

 :םניע סּותָתדאְל םיִנָבילַע ּומֲחַרְי "אֶל ןטְביִרפּו

 םיִָּכ ןואְג תָרֲאְפִּת תּוכְלְממ יֵבְצ לבב הָתָהְוִ
 :הָרֹמע-תֶאְו םֶלְסתֶא | םיִהלֲא תֶכַפהַמְּ

 רֹוָדְו רוָדידע ןּכְׁשִת אָלְו תַצְנְל בֵׁשֲת"אְלִפ
 :םָׁש ּוצּבְרַידאְל םיעֹרְו יֵבְרְע םָׁש לֶהיײאָלְ

 םיִחא םֶהיֵּתְב ּוְֵלַמּו םיַצ םשּוצְבְרְויי
 :םָׁשיּודקְרִי םיִריִעָשּו הָנֲעַי תֹונְּב םָׁש ּונְכׁשְו

 גע יֵלְכיֵהְב םיִגַתו 'ויתְּמלְֲּב יא יהָנֲו=
 :ּוכְׁשְמִי אֶל ָהיַמְנְו ּהָּתִע אֹובָל בֹורָקְו
 -לע םֶחיֵּנַהְו לֵאָרְשִיְּב דוע רחְבּו בקֲעַיתַא הֶוהְי םֶתְרְי כי 4

 םיִמע םּוָחְַלּו> :בֶקעַי תיבדלע ּוחּפְסִנְו םֶהיִלֲע רֵּגַה הָולְנְו םָתָמְדַא
 הָוהְי תַמְדַא לע לֵאָרְׂשִי-תִיַּב םּולחְנְתִהְו םָמֹוקְמ-לֶא םִוִאיִבֲהָו
 g al dl Di, sed 6113 | זס * 'וכ |ftgl ל 6 kai 6 ‘Rp()iwv || Ir prps הָתַעַר

crrp;ברחב (זמ ס) || 16 0 הָנְבְבָשִּת | 18 =  cפק מטtr( םָנֹוע) | 13 6 ּוזְגְרִי | 15 cf 
 קזק הָנְׁשַמְרְּת תֹורֲעָנּו ּוצְּפִנְי םיִרעְנְלָּבדתְֶו, cf Jer 51,2023 | ל 16 5

630 by] et trsp frt וגו דלעו' ante ;וגו יִרְפּו | 22 1 5 נע" 6? QW] (8 hic - 
incip cp 14 [per mendum typogr?]) || .(קזס רַאְּב) =ל ָהיִת 
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 570 היעשי 14,318

 היָהְוו ס :םָהיֵׂשְננְּב ודְרְו םֵהיֵבְׂשְל םיָכׂש ּויָהְו תֹוחְפְׁשִלְו םיִדָבָעַל
 "דֵּבע רֶׁשֲא הָׁשקַה הָדֹבֲעָה"ןמּו ּזְנְרמךְְצִעַמ ךָל הָוהְי חיִנָה םֹויְב
 ְּתְרמֲאְו לָבְּב ךְלמ"לע הוה לֵׁשְמַה תאָשְכְי ְָּב

 :הָבַהְדִמ הָתְבָש שגנ תֶבְש ךיא
 םיִלָשְמ טֶבש םיִעְׁשְר הטמ הָוהְי רֶבָש
 הָרָס יִתְלִּב תָּכַמ הְרְבְעְּב םימע המי
 :'ָּךָשָח יִלְּב במ  םיוג ףַאְב הדר
 :הָגְר ּוחְצַפ  ץֶרֲאָהלְּכ הָמְקָׁש החג
 ןוגַכְל זר דל ּוחְמָש םישּורְּבסנ

 :ּוניִלָע תֶרּכַה .הָלֲעיאל ָּתְבכְׁש זָאמ
 ְךאֹוּב תאָרְקל ל הָזְנָר תַחָּתִמ לואָׁשִ

 ץֶרָא ידּוְפעדלְּכ .םיִאָפְרְּךִל ררוע
 :םיוג יֵכְלַמ לכ םֶתואְסַּכִמ םִיִקַה

 ףילא ּוָרְמאְְו ונע לכי
 :ִּתְלָשְמְנ וניל ּונֹוָמָכ לח הָתַא-נ

 ךיְלְבְנ תָיְמָה ףָנואָנ לֹוְָׁש דרוהיי
 :הָעַלֹוּת ְּךיפכְמּו הָמִר עֶצו ףיִתְחִּ
 רַחָשְְְּב ילליַה םִיַמׁשִמ ָתְלַפְנ יא
 :םוג-ילע שלוח ץֶראָל תָעְַּג

 הָלֲעֲא םִיַמׁשַה ףֶבָבְלַב ָתְרַמָא הָּתַאְוי
 יִאְסִּכ םיִרָא  לֶאיַבְכוְכְל לעממ
 :ןופָצ יִתּכְריִּב רעֹומ"רַהְּב בשאו

 :ןויִלָעָל הָמדָא בע יֵתָמְּב"לַע הָלֲעֲאיי
 :רוָבדיִתָּכְרִילֶא דֹבּוּת לֹוָאְׁש-לֶא ְּךַאיפ

 ּוְגֹּבְתִיְךיֲא ּוחיֵנְׁשי ְֶכֲא ךיִארי
 = ּגתוְכְלְמִמ שיעְרמ ץֶרָאָה זיִנְרמ ׁשיִאָה הֶזֲ

 סָרָה יויֲָעְו .רָּבְדִַּכ לבת םָׂשיז
 םִנֹג כְלמילְּכ הָתְּב יחַתָפדאל ויָריִסַא
 | :ויִבְּב שיא דֹוָבָכְב ּובְכָש םֶּב

sקr14, 416 650 הָבַהְרִמ | 6 *1 6 6 תדְרַמ (6) || * 1 + ךשח || 9 ק Cp 
 םיִקָה )+in( | זז 663155 ְךֶסַכָמּו | 12 *1 6 60 (éwcpépos, Lucifer( לָּלַה; ג1 לֶליַה |

 ל 1+ לָּכ (66) ; a1 תויונ"לע | 14 Vגזיִתֹומָּב | 15 8 דָר--| :7 *1? ָהיִרַעְו | 1
a )mֹiטתs recte) trsp + ad Dla v 18.חַּתַפ | 17 18 = 1 :אָלָּכַה תיֵּב א ,'ָסֶַאְל ;  



14,19—I5,I JESAIA 571 

 בָעְתִנ 'רָצְנַּכ 'ְִּרֶבְקִמ ָתְכַכְׁשְה הָּתַאְופ
 :סבּומ רֶגְפְּכ =רֹוב"יִגְבַא-ולא יָד ברח יִנעֶמְמ םיִנְרַה שבל

 יהְרּובְקְּב םּתִא דַחֲת"אְל>

 ָתְנְרַה מע ְּתָהֵׁש ךְצְרַאיִּכ
 :יםיִעַרְמ עֶרָז םֶכֹועְל אָרָּפזאל

 יםתובא ןֹנעּב ַחֵּבְטמ ויָנָבְל ּוניָכָהי
 :לםיִרָע לֵבתיִנַפ ּואְלַמּו ץֶרָא ושרי למי"

 ןיִגְו רָאְשּו םש לבבל יּתַרְכַהְו תֹוֲאָבְצ הָוהְי םָאָנ םֶתיֵלֲע יִּתְמְקְו
 יַהיִתאַטאַטו םִיַמיַמְנַאְו דָּפק שרומל היּתְמַשְו :הוהְיםָאְנ דָכָנְו
 ס :תֹוָאָבְצ הָוהְי םָאְנ רמְׁשַה 'אָטָאָטַמְּב

 רמאל תוָאְבִצ הָזהי עָּבָשָבי
 :םּוקַת איה יִּתְצַעְי רשאכְו הָיָה ןֶב יִתיִמּ רשאּכ אלמא

 ּונסּובַא ירָה"לעו יצְראּב רושָא רָּבְשְל5
 :םִיֹּגַה-לַּכ| | רוסי ומְכַש לעַמ ולבסו לע םֶהיֵלֲעַמ רַסְו
 -לע הָיּוטְּנַה דיה תאָזְו ץֶרֲאָה- לּכ-לע הַצְעִיַה הָצֲעֲה תא
 ס :הָנָבישי יִמּ הָיּוטּנַה ֹוָדָיְו רפי יִמּו עי תֹוֲאָבְצ הוהְיהיּב>ל

 :הֶזה אשמה הָיָה זָחֶא למה תו תשבי
 כמ טָבש רב יּכ ל תְׁשלְפ יֵחְמְׂשִּתדלַאפ

 :ףפועמ ףרש וירו עַפצ אָצי שחְנ שָרָשִמיִּ

 צברי חְַבָל םיִנְֹבֲאו .םילד "רוב לע
 :'גרהְי ךַתיִראְשּו יּׁשְרׁש בֶעָרָב יֵּתֹמַהְו

 כ תֶשָלְּפ גֹוָמְנ ריעיקעז רעש יִליִלַהי
 :ויָדְעוְמְּב דוב ןיִאְו אב ןָשֶע ןֹופָצַמ יֵּ

 "יונדיִכָאְלַמ יהָנעיההמו2
 ס ומ נע ּוסָחָי הָבּו ןויצ דסי הָוהְי יב

 הָמְדַנ בָאֹומ רע דּרָׁש ליב ו בָאֹומ אָׂשמ מ
 :הָמְדנ בָאֹומ-ריק דש "ליַלְּב יַ

in init26 || = פק  cfקפ לָפָנַּכ pr19 * 6 םיִרָהָב (כזס םיִנּורֲהבַ); 141 || *  
 vs 20 | 5 Orby | ie [cf Hi 38,6[ ינרַאלע? | 20° ft gloss | * 6 ערמ | 2108

 incip cp 15 | 30 = 1? יִרְכּב 1 יררהב) | * 69 ךערז (: מזג תיִמְָ) | = טיַהָא|
P12? Dia, vel? exc =(ימע?) |  (sed cf Ez 21,21) | 32°? exc vb1ידּומַעְּב  prps31  

 Cp | )?פּלִשְׁתּיvb (D 15, 1°12 6 6380 ללב VarS < | (sed cf 21,11) זרע
*37 



 572 היעשי 16,3—15,2

 יִכָבְל תֹומְּבַה ןְביֵדְו תִיַּבַה הָלָעיי
 יליִלְיִי בָאומ אָבְדִיִמ לַעְו ֹובָנלע

 :'הָעּורְג ןָקְָלְּכ הָמְרְק 'ויָשארלֶכְב
 יִהיָתּוגַנ-לע קָׂש ּורְנֲח ויָתְצּוחְּב

 :יִכָּבּב דֶרִי יליִלְיְי הָָּכ יִהיֵתֹבֹהְרַבּו
 םלוק עָמָשַג ץַהָי-רֲע  הָלְעְלֶאְו ןוּבשָח קעזתו+

 :ול הָעְרי ושְפַנ ּועיִרְי בָאֹומ ֵצָלֲח ןּכילע
 'הָישְלַש תֶלְגַע" רעצ-דע 'ָהָחיִרְב קֶעְוי בָאֹומל יב

 | ֹוב"הָלעַי יֵכְבְּב תיִחּולַה הָלֲעַמויְּ
 | :'ורעעי רבָׁשיתקעז םינרה רב יִּ
 ּוָקְי תָֹמַׁשִמ : םיִרָמָנ ימי
 :הָיָח אל קֶרָי .אָׁשָר הָלָּב ריִצָח שבי

 םֶתְַּקְפּו הָׂשְע הָרְתְי ןֶבִילע
 :םוִאְׂשִי םיָבְרעֶה לחנ לע
 בָאֹומ לּבְּ-תֶא הָקָעּוַה הפיקה

 הָתָלְלו םיִליא רַאָבּו ּהָתָלְלִי םַלְנָא-רַע
 םֶד ּואָלָמ ומיד מ יִכ
 תוָפְסוְנ *ןומידדלע תישא
 :יהָמְרַא תיִראָשְלְו יהיְרֲא בָאומ תַטיִלְפִל
 "ץֶרֶאְלשומ  רֶכידיּוחְלָשי 6

 :ןויצדתב רַה"לֲא .הֶרָּבְדִמ עַלָפִמ
 חַלָשְמ ןק. דָדּונףועְכ הָיָהְוי

 :ןוָנְרֲאָל תוְרְבעַמ בָאֹומ תֹונְּב הָנְתִּת
 הָליִלְפ 'וָשָע הצע יואיֵבָה

 םִיָרָהָצ ךותְּב ּךַכִצ לילכ יִתיִש
 :יִלַנְּת-לַא דֶדּונ םיִחְּדִנ יִרְּתַס

cf Jer 4837 |2 == 1 ןביד תב הָתְלֲע (96 ןביד) || ל 1 ? ליִליִי | < 555 שאר,  
exc ft vb TDD, cf Jer 48,38;6 העודג(6 'נ ערז) || 3 *1ית;  MSS4 8, קו  

 6 -+66ח16006) | * 1 1יָת— || = 6 2 | 4 68 יִצְלַח | 5 *(8)6 ּוּבִל | * 1 הֹחירָּב |
 65 frt add, cf Jer 48,34 || %1 ורערעי || 8 8 םילא 'בו, 1? םילאראבו ( שש )|

Cpi6,1° Eddהָמְַא ; | םדָא? |  = Apinh || > 6 Adauaןוביד(9) | ל 6  al loc9 3  
 וחלש; | ּוחְלַשְו (68 חלָשָאְ) | *% 6 66 60ח64 קחו זה זע = ץֶרָאָל שָמְרּכ
 קזקפ ץֶרָא יֵכֲאְלַמ, צפו 17 'א "ומ רָּכשֶא (8 רב קזס רכ; ? = ב | טפ 2 ? פק

(K sy).יִשָע  mlt MSS 0 Vrs11 טמפ ‘בה | ל 1 6 MSS Qז | 3 *1 6  ante . 



573 16,4—17,1 JESAIA 

 בָאֹומ ייִחְּדַנ ְּךְב ורוני

 דדוש נָפִמ מכ רֶתְיוה
 5 :ץֶרֶאָהְדִמ יסָמר ומת 'דש הָלְּב .'ץמה ספא
 ד לָהָאְּב תָמָאַב וע בש אַסְּכ רֶסָחב ןַכּוהְי
 :קֶדֶצ רֶהְמּו טָּפְׁשִמ שרדו טפש
 דֶאְמ אג  בָאומְְִּנ ּונְעַמָׁש

 יב ןכדאל דתְרְבָעו ֹנֹואְגּו ותְואְג
 יליִלּוְו הָלָּכ בָאֹומְל בָאומ לילו ןכָלי

 :םיִאְכְנא 'ּנְֶּת תֶׂשָרֲחיריִק 'ישישַאל
 הָמְבָש ןפְּג לֶלְמִא ןובְׁשָה תומדש יִכ
 היורש ּוָמְלָה םיוג לעב
 רָבְדַמ ּועָּת ּועַגְנ רזענ"דע
 :םָי ּורָבֲע :ּושְטַנ ָיתחְלָש

 הָמְבְש ןָפְּג רע יֵכְבְּב הָּכְבֲא ןפ-לעפ
 הָלָעְלֶאְו ןוְּבָשָח יִתָעְמִד ךוירא
 :לָפָנ דיה | ךֶריצק"לעו ךציקלע יִּ

 לָמְרַּכַהְןִמ | ליֵנְו הָתְמַש ףסָאְגְוי
 עָעְרְי יאָל ןּגְרי-אְל םיִמָרְכַּו
 :יִּתּבָשַה דֶריַה 'ְּרדַה ךֶרדידאָל םיִבְקְיִב ל

 ומָהְו רֹנְַּכ בָאֹומְל יעמ ןְָּילַעיי
 :שָרֶח ריִקל יִּבְרקְ

 הָמְּבַה-לַע בָאֹומ יהָאְלַניִכ הָאְרִניִכ הָנָהְויי
 פ  לָכּוי אָלְו לֶלּפְתַהְל ושָּדקִמ"לֶא אָבּ

 הֶוהְו רּבִּד הָתַעְויצ :זָאמ בָאומְדלֶא הָוהְי רד רֶׁשֲא רֶבָּדַה הז
 ןימָהַה לָכְּב בָאּומ ֹובְּכ הָלָקנְו ריִכָש ינָשּכ םיִנָש שָלָשְּב מאל
 פ = = :ריִגכ אול רֶעְזִמ טָעְמ רֶאְשּו בָרָה
 קׂשָמַּד אָׂשַמי 7

 :הָכֶפִמ יעָמ הָתְיָהְו ריעמ רָפּומ קׁׂשָמַד הֵּנִה
 ? | 17באומ יַחְּדִנ (₪ = םיִחִּנ) | * ? ג דע | גץמח 656 6 51 4

 48,3 sicז ישָנַא,  Jerל |  | 5 = ft add )m cs) | 7 * cf 152°דדש | < 1 םיִסֶמִר
etiam (6); 1 | > 1 ּוגָה vel ּוגְהִי | 9 1 ףינרַא | זס * ca 60155 Edd Vrs . 

 ? cf 6( | 12°,חָדְש 7 )2MSSׁאלו | * 6 1 | <1 6 6 תָּבְׁשָה | גז 1? תַשְרַח
dl | 14 1 frt NW] | Cp 17, 1 <6 (dittogr?); 6 ריעְל) pro) יעל ?; frt sic 1 



 574 היעשי 18,2—17,2

 :ריִרֲחַמ ןיִאְו ּוצְבָרְו הָנֵיְהִּת םיָרָרעַל ירערע יֵרְעי תֹוָבָוע
 א ראו קש הָכְלְממּ םירפָאַמ רצְבַמ תַבְשַנו

 פס  :תֹואָבְצ הָוהְי םֶאְנ ּויְהְי לֲאָרְׂשיִנְּב דֹוָבְכְּכ
 :הָזְרִי ו ןמשמו ל דוב ל אּוהַה םֹויַּב הָיָה

 :םיִאפִר קמפ םיִלּבְש "טל הָיְהְ
 תִיֹז ףֶקְנַּכ תללע ָּ"רַאְׁשְנְו
 ריִמָא שאָרְּב םיִרָגְר השלׁש םינש
 :לֵאָרְׂשִי יהלֶא הָוהְי-םֲאְג ייפ ָהיֶפַעְסַּבי הָׁשִמֲח הַעְּבְרַא

 :הָניִאְרְּת לֵאָרְׂשִי שוָרְקלֶא ויניִעְו .והשעדלעו םָרֲאָה הָעְׁשִי אּוהַה םיַּבל

 ויָי השעמ תְִּּבְזמִהלָא הָעְׁשִי אל
 :םיִנָמַחָהְו םיִרשאָהְו הֶאְרִי אָל ֹויְתְֹּבִצֲא ּושָע רֶׁשֲאַו
 ּובְזָע רֶׁשֲא 'ריִמָאַהְו ׁשְרֹחַה תבוזעכ' יוזּועָמ יִרָע"ּוויַהְי אּוהה םיַּבפ

 :הָמְמְׁש הָתְיָהְו לֵאָרְׂשִי ינְּב יגְּפִמ
 ְתְרָכְז אֵל ּךנְעַמ רּוצְו ךעשנ יהלָא ּתַחכָש יב

 :ּונָעְרְזִּת רַז תרָמְזּו םיִנָמַעַנ יִעְטִנ עט ןכ-לַע

 יִחיִרְּפַּת ךעְרז רֶקְּבַבּו ינַשָנׂשְת ךעֶמַנ םיָּבַ
 ס נָא בָא יהל םֹיְּב ריְִק יג

 :ןּואְׁשִ םיִריִבַּכ םִימ ואש םיִמל ןֹואְׁשּו
 קָחְרּמִמ סנָו ב רעֶגְו ןואָשי 'םיִּבַר םימ ןואְׁשַּכ ימאי

 :הָפּוס נפל לגלגְכּו ַחּוריִנָפְל *םיִרֶה ץֶמְּכ ףירו
 ירנניא רק םֶרָטְּב הָהְלַב הָּגַהְו בֶרָע תַעְליי

 ס :לוניױזבל לרוגו יוניסוש קלח הז

 שְכיירֲהנל רבעמ רשא .םִפָנּכ לצלצ ץֶרָא יוהי 8
 םימ-ינּפדלע אָמְגדיִלְכְבּו םיִריִצ םִיַּב חְלשַה
 טרומו ָּךָשִמִמ יזּגלֶא  םילק םיִכֲאְלַמ וכל
 הָסּובָמּו וק"וק יֹוִּג הָאְלָהְו אּוָהְְִמ אָרּונ םעילַא

 2 1 (cf 6 6% r. aiwva) דע"ידע ַהיִרע | 5 1 רצק | 6 | 'פה יִפְעְסִּב | 9 ** 6
oi Auop- éAtrovזaתובוזע ךירע | *ל 16 6 יִרֹמֲאָהְו יוחַה תב-- (8צ דק6חסצ א 

 paiiot Kai oi EVaioi ['זע 'א >6) || זס (4)6 םיִנָמָאְנ (אל) | זז גדול הָלֲחַמ |

20MSS Vrsםירמ || 14 * ) dl mtr cs (°° >8MSS $) | > 6 Aucudivruv13 ל  
 '8{ | ל nonn MSS 12D— et ּונז-- )1 ttn‘ [ל *dittogr) | Cp 18, 2 K וקוק.



18,3—19,10 JESAIA 573 

 ץֶרֲא יגכָשו לבת יִבָשְוילָּכ: :ֹוצְרֲא םיָרָהְנ ִאְזְבירַׁשַא
 ס עָמָשִּת רָפוש עֶקְתכְו ּואְרִּת םיִרָה סנזאׂשֶנְּכ
 ינוכמב הָטיִּבַאְו יהָטוקָשֶא יִלֶא הָוהְי רַמָא הכ יִּכ

 :ריצק יםֹחְּב לַט בַעְּכ רואדילע 7 תצ םֶחּ
 הָצִנ הָיָהָי לַמֹּג רֶסְבּו חַרֶּפםֶתָּכ ריִצק נפל

 זַתֲה ריִסַה תֹוׁשיִטְנַה-תֶאְו תֹורַמְזמַּב םיִלְוְלְנַה תַרְכְו
 ץֶראְה תמהְבלו םירָה טיעל חַי וָבעְיַ
 ס | יףָרֲחַּת ויִלע ץֶראָה תַמָהּבלְו טיִעָה רילע ץֵקָ

 אָרֹונ םעַמּו טְרֹומּו ךָשַמִמ יםע תֹואָבצ הוהיל יש-לבּו איָהַה תַעַּבל
 -לֶא וצרא םיִרָהְנ ּוָאְזַב רֶׁשֲא הָסּובְמּ *וק"וקווג הֵאְלָהְ אּוהְִמ

 פ - :ןייצדרה תֹואָבְצ הֶוהְיימְש םוָקְמ
 םִיָרְצִמ אָשַמי 9

 םִיַרְצִמ אָבּו לק בע-לע בָכר הוהְי הָּגַה

 :וָּבְרקְּב סמי םִיָרָצִמ בֶבְלּו וינְּפִמ םִיֹרָצִמ יִליִלָא ּועָנְ
 ויֵחָאְּב ׁשיִא ּוִמֲחְלִנְו םִיַרצִמְּב םיִרָצִמ יִּתְכַסְכְסְו

 :הָבְלַמַמְּב הֶבְלִמִמ ריִעְּב ריִע ּוהָעְרַּב שיָאְו
 עלבא ותָצַעַו וברקַּב םִיַרְצִמ-ַחּור הָקַבנו

 :םיִנעְּדיַה"לֶאְו תֹובֹאָה" לֶאְו םיֵטֲאָה-לָאו טיִליֵלֲאָה- לא וְׁשְרָדְו
 השק םינדא דָיְּב םִיַרְצִמתֶא "יֵּתְרַּכַסְו
 :תֹוֲאָבְצ הָוהְי אַ םִאְנ םַּב-לְׁשִמִי וע למ

 :ׁשָבְ בֶרַחַי רַהָנְו םִיַהַמ םִימותְׁשְנְו
 ירוצמ יראי ּובְרָחְו ולה תוחְהְנ יּוחיִנזֶאָהְו

 רוְָ יפיע יראו תוריד :ּולמְק וסָו הנק
 :ּונְניִאְו ףֵּדַנ שבי רּואָי עֶרֶזִמ לכו
 הָכַח רויב יכיִלְׁשַמלָּכ ּולְבֲאָו םיִנָדַה ּונָאְו

 :ּולָלְמָא םִיָמיִנָּפלַע תֶרְמְכִמ יִשְרְפּו
 :"יָךוח םיִנְרָאְו "תוקיִרָש םיִּתְשַּפ יְִבְע ּושָבּופ
 ׁשָפָנייַמְנַא 'רֶכָש יִשְעלָּכ םיִאָּכְדְמ יִהיִתתָש ּוָהְוי

 % ,—QMS nyp א —nyip | ל 122155 648 םוויְּב | ץ *1 6 69 םִעָמ] ל + =
 ad 2 | ק 19, 3 6 000 (הָבבָנְו) |41 frt (cf Ez 30,12( ִּתְרַכֲמּו |

 י>6|6יוזהְו | ל 1 ? 'ציִמ שנ 'צמ | 7 = 1 ּוחָאלָּכ שבעו ve קְרלְּכ רַב
 cf 6 | 9 *1? תוקרש (םיתשפ) 61 30 | * 1? ּורְוָח (6 טטטסו) | זס * 1 ָהיֶתש
 cf 65א* ד G4MsS (BiaZéuevoi 0016) 6 || 51? רֶָכָש (65 רֶכָש [5000%])



 576 היעשי 19,11 —20,2

 הָרֲעְבִנ הצע הֹעְרפ עי יַמְכַח ןעצ יִרָש םיִלְֲאיְַאי
 :םָדקייֵכְלַמְּב יִנֲא םיִמָכֲחִּב העְרפלֶא ּוָרְמאִּת ךיא

 ל אָ ּודיִנִיְו ְּךימְכֲח אֹופֲא םִיַאַצ
 :םיָרצִמלַע תֹוֲאָבְצ הָוהְי ץעיההמ ּועָדְיְו

 ּףנ יִרָש ואָשַנ .ןעצ ירש ּולָאוְג
 :ָהיִטְבְש יתנפ םִיַרְצִמ-תֶא ּועְתָה
 םיִעְע חור ּהָּבְרקְּב ךסְמ הָוהְי +

 :ואיְקְּב רוכש תֹועָּתַהַּכ והָׂשֲעַמלְכְּב םִיַרְצַמ-תֶא ּועְתַהְו
 הָּפַּכ בֵנָזְו שאְר הָׂשעְ רֶׁשֲא הֶשעמ םיָרְצַמְ הָיָהְייאלְו

 :ןמְגַאְ
 די תַפּונְּת יִנֶּפִמ דַחְפּוו דָרֶחְו םיִשָנַּכ םִיָרְצִמ הָיְהְי אּוהַה םיּביפ
 םִיַרְצִמְל הָדּוהְי תַמְדַא הָתְיָהול :וילע ףיִנָמ אּוֲהְ- -רֶׁשַא תֹואָבְצ הָוהְי

 תֹואָבִצ הָוהְי הצע יֹנְתמ רַחְפִי וָלֲא הָתא ריי רֶשֲא לכ אנחל
 ץֶרָאְּב םיִרָע שמָח ּויְהְי אּוהַה םּבַי* ם ויל ץעוי אּוָהרֶשַא
 סֶרֶהַה ריִע תוָטְבִצ הָנהיל תועְּבְשְְו ןענְּכ תַפָש תֹורְּבַדִמ םירָצִמ
 ץֶרֶא ּךֹוִתְּב הוהיל חּבְזִמ הָיָה אוהה םִיַּפפ ם ::תָחֶאְל רָמָאְ
 תֹואָבְצ הוהיל דַעְלּו תֹוָאְל הָיְהְו יי :הָוהיִל הָלּובּנלֶצִא הָבצַמּו םיָרְצִמ
 עישומ םֶהָל חְׁשִיְו םיצחל יגּפִמ הָוהְדלֶא ּוקעָצודיִכ םִָרְצַמ ץֶרָאְּב
 םיַּב הָנהְיתֶא םִיָרְצִמ ּועְדָיְו םִיַרְצִמָל הָוהְי עַדֹונְו*: :םֶליִצַהְו בֶרְו
 הָוהְי ףַגְנְו> :ּומלשו הוה רֶדְנּורְדָנְו הָחְנִמּו חבְז ּודְבֲעְו אּוהַה
 5 :םָאָּפְרּו םַהָל רֶּתְעְגְו הֶָוהְידִע ּובָשְו אֹופְרו תג םִיָרְצַמדתֶא
 םִיָרְצַמּב רּוׁשֲאדאָבּו הָרּושַא םִיְַצְמִמ הָלֵסִמ הָיָהִּת אּוהַה םִויַּביפ
 הָיָהְי אּוהַה םויִּב ם  :רּושאדתֶא םִיַרְצַמ ּוָדְבֲעְו רּושאָּב םִיָרְצַמּו
 :Ti 7 רשאי :ץֶרֶאָה בֶרְקְּב הָכְרְּב רּושַאְלּ .םִיָרְצִמְל הישילָש לארי

 רּושַא יַד הֶׂשֲעַמּו םִיַרצִמ ימַע ךּורּב רָמאל תואְבצ הָוהְי וָכְרַּב

 2 :לֵאָרְׂשִ יִתְלֲחנְ

 רּושַא ךָלֶמ גל ותא תָלׁשּב הדשא תרה אַּב תַנָשְּבי 0
 ךֶב ּוהנְעׁשְי ךיִּב הָוהְי רֶבּד איהה תֶעְּבי ּהָדְָּליו וְָׁשאְּב םֶחְלי
 כ לעמ ץלחת לגו ְינְתְמ לעמ קשה ָתְחּתְו ךל רמאל ץּומָא

ni | 18 ca 15MSS 2הו | ל 1 6 86 ' pl MSS Vrsז2 669 ּועְדיו | 13 *  

AO 666 8%( 8 = 8 |דָסָח?;  = agedfhAiou]סְרַחַה; 6 4% 60א*  YA(ףגוסט)  
 ליש."

Cp 20, TAO Zapayuv; 8בֶרְו | 24 פק ? קס% הכרב | 25 6 ּהָכְרַּב |  s20 קזק 
 ןוגרס | 2 33155 0 Vrs לר partim etiam antea) ּךיִלענו)
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 ךְלָה רֶׁשֹאַּכ הֶוהְי רָמאִיַ*  פ  :ףַחְיַו םֹוָרָע ּךְלָה ןַּכ שעיו

 -לעְוםירְצמ"לע תֿפומּ תא םיִנָש שלש ףָחיְו םוָרָע ּוהנעְׁשי ב
 םיִרָעְנ ׁשּוְּכ תּולָנדתֶאְו םִוָרְצִמ יִבָשתֶא רּוׁשַאָלָמ גָהָנִי בי :שּכ
 שוכמ ּוׁשָבו ּוָתַחְופ :יםִיָרצִמ תָוְרעי תש "יפּושחו ףֵהְיְו ֹוָרָע םיִנקז
 יאּוהַה םיּבי הֶַּה יֵאָה בֵׁשְי רַמָאְו םּתְרַאְפִּת םִיָרְצִמ"וִמּו םֶסְּבַמ
 רּושא ּךֶלָמ יָנְּפִמ לֵצְנַהְל הָרוָעְל םָׁש ּונְסִג רֶׁשֲא ּונֵטְּבִמ הָכ"הַגַה
 םָי"רַּבְדִמ אָשַמי 1 פ | ּּונָחְנַא טְלְּמִנ יָאְ

 ףולחל בֶנָנּב תוָפּוסְּ
 :הָאְריִנ ץֶרָאמ = אב רָּבְדמִמ
 ילידנָה הָׁשָק תֶּזָח

 דֵוׁשֹודָדֹוׁשַהְו דגֹוּבודַגּוּבַה

 ידָמ ירּוצ | םֶליֲע יֵלֲע
 :יִּתְבְשַה ּהָתָחְנַא"לָּ

 הָלָחְלַח יֵנְתָמ ּוָאְלִמ ןַפקלַע
 הָדָלֹוי יִריֵצַּכ יִנּוֹוֲחַא םיִריִצ
 :תֹוָאָרַמ יִּתְלַהַבִנ עמָשמ יתיוענ

 יִנְתַתַעְּ תוצְלַּ יבָב הַעָּתצ

 :הָררחל יל םֶש .יקשח ףֵׁשְג תא
 הָתָש לֹוכָא תיִפְצַה הָפְצ ןְלָׁשַה רע

 ס  ןנֶמ ּוחָשַמ םיִרָשַה ומּוק
 ינדַא יִלֲא רַמָא הָכ 6
 :דיָגַי הָאְרִו רָשַא יהָּפצִמִה דמעה ךל
 םיִׁשְרּפ דָמָצ בכר הָאְרְוז
 לָמָנ בֵבֲר רומח בכר
 :בָׁשְקיבַר בָשָק ביִׁשְקַהְו

 נאו הָּפְצִמ-לַע | הֶיְרַא אָרְיו
 םֶמּוי דיִמָּת דַמֹע יִכְנָא

 :תֹליִלַה"לְּכ באג יִכֹנֲא יִּתְרַמַׁשִמ"לעֶו
 םיֶׁשָרָּפ דָמֶצ שיא בֶכָר אב ָהז"הַנַהְו

 4°lprb '9— || °° prb add(nw <6( | 6° <6%8%( || Cp 21, ז >1;6? םירבדמ |
 2 sic 4l (ה ;(raph 1 ₪ — +6 יִת--? | 5 8 'מּו prps ;(@ sic etiam) שמ
 6 ** pps | (Ex 12,21) הָּפַצִמ הָדֹמַע; 1 ₪ | 8 1 + הָאֹרָה; ג! הָפְרֶא ץe! הָאְר.
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 לָבָּב הֶלְּפַנ הָלְּפַנ רָמִאיו ןעינ
 :ץרֶאְל רֵּבְׁש ָהיֵהלֲא יִליסֶּפדִלָכְו

 יִגרְּנְרַכּו יִתְשְדְמי
 תֹוָאָבְצ הָוהְי תַאמ יִּתָעַמָש רֶׁשֲא
 5 :םכְל יִּתְדִגַה לֵאָרְׂשִ יִהלֲא

 ריֵעשִמ ארק ללא /הָמּוד אָשִמיי
 :לילמ-המ רמש : הָלילְמ-המ רמש

 .הָלְָםַנְו רק אָתֶא רמש רֶמָאיי
 פ וּויָתֲא ּובָש ּויֲעְּב ןּווֲעְבּתםָא

 :םיִנְדִּד תֹוֲחְרָא ניִלְּת ברעב רַעָיַּב יבָרְעַּב אשי
 םיַמ ּויֵתַה אַמָצ תאְרְקְלי+

 :דְֶנ ומ וָמְחלְּב אמית ץֶרא לבש
 הָשּוטְנ בְרֶחי יִגְּפִמ ּודָדְנ תֹוָבָרֲח יִנֶּפִמְדיִכיי

 סם :הָמֲחְלַמ דָבּכ יִנְּפִמּו הָכּורְּד תָשק יִנָּפִמּו
 דוְבָּבְלָּכ הלו ריִבָש ינְׁשב הָנָש דֹוֲעְּב יֵלֲא ינדַא רַָמָא הָכיְּכֿפ

 וז איג אש: 92 פ/ רב לארי
 :תֹננַל ּךְלְּב תיִלָעַיְּכ אופַא ְךֶלְהַמ
 הֶזילע הָיְרְק היִמוְה ריע הָאְלַמ תואְשַתִי
 :הָמַחְלְמ יִתִמ אל בֶרהייֵלְלֲח אל ךיללח
 רפא תשְקמ דַחְי* ּודְדְנ ביקל

 :ּותָרְּב קֹוִחְרמ ְְּּחִי ָּרָּסִא 'ּךיאְצְמְנדלְּ

 יכּבּב ררָמא ינוע יּתְרמָא ןכ"לעי
 :יָמֲעדתַּב דׂש-לע יֵנַמֲחְַל ּוציִאָת"לַא

 תֹואָבצ הֹוהְי ינדאל הָכּובְמּו הָסּובְמּו הָמּוהְמ םוי יִכ

 :רָהָה"לֶא עושו רק רקְרְקְמ ןח ינּב
 םיִשְרפ םֶנָא בֶכָרְּב הָּפְשִא אָשְנ םיִעופ

 ףיקמע-רחְבִמ יהי :ןגֶמ הָרֲע ריקו
 :הָרָעְׁשַה ּותָש תש םיִשְרֶפַהְו בֶכָר ּואָלִמ

 rr 6 r. ‘lOovpaiac | 13 ** >6 | ל עז בֶרְעָּב; 1 4 | 14 1 6 Vs ּומק |
veםיִזַחא; 1 ₪ ּורָס קז ורסאי,  Cp 22, 3 *° prps 6 akinpig NWP) np 

trsp huc , (nonnךיַציִמַא-לכ | 5  )6 prb (cf390 || ל 1  (frt rectius) trsp 3aa et 

 6 gl ? (prps | (?vb add לע Dַא בֵכְר); 1 ₪ 6 roMss 'פו +cf E) ומעו)
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 :רעיַה תיֵּב קָׁשָניִלֶא אּוהַה םִיַּב טָּבַּתַו הָדּוהְי ְךסֶמ תֶא לגו
 הָבְרְּבַה יִמדתֶא ּוצְּבִקִתו ּובָרְדיִּכ םֶתיִאְר דךָנָד"ריע ןעיִקְּב תֶאְופ
 רצבל םיִּתַּבַה ּוצְתִּתַו םָּתְרפְס םֶלָשּורְי יִּתְּב"תֶאְוופ והָנֹוּתֲחַּתַה

 הָנׁשיַה הָכֵרְּבִה מל םיתמָחה יב םֶתישע הנקי :הָמוחְה
 :םָתיִאְר אל קּוֶמְרִמ ּהָרְְו ָהיֵׂשע-לֶא םָּתְמַּבִה אָלְ
 אּוָהַה םִיַּב תֹוֲאָבָצ הָוהְי יָנֹרֲא ארק

 :קָׂש רֶגַחְלְו הָחְרָקּו דַּפְסַמלּו יֵכָבָל
 ןאצ טְחָׁשְו רֶקְּבוגְרְה הָחְמִׂשְו ןוששו הָּנַהְוי

 :תּוָמָנ רָחָמ יִּ ותָשְו לֹוכֲא  ןי תותָשְו רֵׂשְּב לֵכֲא

 ןּותְמְת"דע טָכָל ה עה רַפָכְיְיִא תֹוָאָבִצ הָנהְי יֵגְזאְב הָלְגנְוי
 פ | ?תוָאְבְצ הָוהָי ינדא רָמָא

 תֹוָאָבִצ הָוהְי "ינדא רָמָא הכי
 :תִיְּבַה-לַע רֶׁשֲא 'אָנְבְשדלַע הָּזַה ןֶבְסַהְְלֶא אּבְךָל

 רָב הָּפ A ָתְבַצְחְדיִּכ הפ ְּךְל ימּו הפ ָךָלדהַמי<

 :ול ןֶּׁשִמ עלפב יִקָקִח בק םּורָמ יֵבְצִ
 :הָטָע ָּךְמְעְו .ירָבְג הָפַטְלַטי ָלֶטְקַמְמ הָוהְי הגה
 םִָדְי תבחר ץֶרָאלָא רּודּכ הָפְנָצ ךְפְנִצִי ףונָצי

 :ףינדא תי ןולְק ּףֶדובְּכ תָּבְּכְרִמ הָּמשְו תּומָת הָּמָש
 :ךסרהי ךדמעממו ךְבצמִמ ְךיִתְפַדֲהְויפ
 :ּוהְָּקְלַחדןֶּב םיִקְיְלאְל יִּדְבעֶל יִתאְרְקְו אּוהַה םִיַּב הָיָהְויפ
 ודָיְּב ןּתֶא ָךְּתְלשְמְמּו ונקזחא ְךֶטְנְבַאְו ְּךָתְנְתִּכ ויּתְשַּבְלַהְְיי

 :הָרּוהְי תיִבְלּו םַלׁשּורי בשויל באל הָיָהְו
 רגפ ןיִאְו חַתַפּו ומכש-לע דִנְדיתיִּב תַּתְפַמ תתנו

 ןַמַאַג םֹוָקָמְּב דָתָי ויִּתָעְקְתַו :חתפ ןיִאָו רַנְסו

 וָלָע ּולְתְו+ ויְבָא תיֵבְל דֹובָכ אּפַכְל הָנָהְו
 ןֵמַּה לכ לָּפ .תֹועיִפְצַהְו םיִאָצֲאֲעַה ויבֲאזתיַּב דֹוָבָּכולכ
 .:םיִלבָנַה לכ ל דע תֹונָנֲאָה לכ

 3 = הוה כ ליר אָשמַה תכנְו הפ העד
rr <6%%( | 14 °° <6%)8( || 15 * >2MSS 68 || ל 6% 4 0 Sobnas; 1 

 | הוהי  (inf) et trsp ad'ָּגַח לַטְלַט ] ™  ? trsp ante 168 | 17'שדלָא | 16 סם
 'ָהֶא. 30 19
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 'תיַּבמ דְּׁשִיּכ יׁשיִׁשְרַת תֹויְנֲאוּוליִליַה רֶצ אׂשמי 9
 | ?מָלְהְלְגָנ םיִּתַּכ ץֶרֶאַמ אֹוּבמ
 ןֹוָדיִצ רחס יִא יִבָשְי יומי
 יֵםיֵּבַר םִיַמְבּוג ְּואְלִמי םִי רבע
 :םִיֹוּג רַחְס יֵהָּתַו ּהָתָמּוְבִּת רואי ריצק רחש ערז
 יתָדַלְידאָלְ יִתְלֲחאֹל ירמאל םִיַה זועַמ םירַמָאיִּכ ןודיצ ישוב
 :תולּותב יִּתְמַמֹור םיִרּוחַּב יִּתְלּדִ אלו
 :רַצ עַמְשּכ לי םיִרְצַמְל עמש- רֶׁשֲאַכ

 :יִא יֵבְׁשְי לילי הָשיִשְרִת ּוָרָבעַפ
 ּהָתְמדק םֶדְקְ-יִמיִמ הוילע סבל תאזהל

 ול קרפ הילר הל
 הָביִטֲעַּפַה רֶצְלַע תאז ץֶעְי ימי
 :ץֶרָאדיִּדּבְכַנ ָהיֶנָעְנִּכ םיִרָש ָהיְרַחְס רשא
 אג ללַחְל : ּהָצָעְ תואְבְ הָוהְיפ
 :ץֶרָאְִבְְנְלּכ לקהל בצלב

 :דוע יחַזַמ ןיִא ׁשיִׁשְרַּת"תַּכ ירא ְךָצְרַא "רבעי
 תֹוָכְלִמַמ זיִּנְרַה םִיַה-לַע הָטְנ ודָייי

 :ָהיִנֹעַמ דָמָשְל ןַעַנְּכְדלֶא הָוצ הָוהְי
 'זולעל דוע יִפיִסּותדאל רמו

 ןודיצדתב  תַלּותְּב הקְׁשִעִמה
 :ךל חּונידאל םשדםנ יִרבע יִמּוק 'םייּתְּכ

 ּומיִקַה םייִצָל ּהָדָסִי 'רּושא הָיָה אל םַעָה הו יםיְׂשּכ ץֶרֶא יהי
 :הֶלָּפִמ ּהָמְש ָהיֶתּונְמְרַא ּורְרֹוע ויניחב

 ס = :ןָכּועַמ ַַּׁש יִּכ ׁשיִׁשְרַ תֹויָנָא ולילה 4
 ץקמ דָחֶא למ יִמיִּכ הָנָׁש םיִעְבש רצ תַחַּכְׁשִנְו אּוהַה םִיַּב הָיָהְו5
 :הָנּוזַה תַריִשַּכ רצל הָיָה הָנָש םיִעְבָׁש

Cp 23,1° GKopxnddvoc 8 Carthaginis || ל <6; !ןנעֶמ cf 14 (trsp ° cf G)|| 
 = 1337 vel ּומְדָנ | ל-ל 1 8% :םיבר םימב וָכָאְלַמ 3 °° prps || (: trsp) ָריִצְק

cfr | 8 prps5 1עַמַשי | 6  | gloss) Pa ° addיהתו  etהתאובת (רואי >6]  
 הָרטעֶמַה {g 1? Jin| | ל-ל 1 ? invers (dl 72( | זס *1 5% 6 6 יִדְבַע | ל 41 6
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(Vrs = 48( |םייִּתָּכ  velםיִנָעַבְּכ  vs 13 dub; ₪6 crrp || 13 * orig?םיִּתָּכ |  

 5 trsp ? huc * (vb 'שא 'ה אל add?) || 5 K ּויִניִחְב ו 0 ויָנּוחְב
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 הָחְּכְׁשנ הָנֹז ריִע יֵּבֹס רוָּנַכ יח
 :יִרֵבנִּת ןעֶמְל ריִׁשיִּבְרַה : ןִּגנ יִביֵטיַה

 הָנַנְתֶאְל הָבְׁשְו רצדתא הָּוהְי דָקְפִי הָנָש םיִעְבש ו ץקמ היָהְוול
 הָּחַס היָהְוצ :הָמְדַאָה ינּפ-לע ץֶרֶאָה תֹוכלמַמ- לָּכ"תֶא הָתָנָוְו
 הָוהְי יִנְפְל םיֿבׁשיל יִּכ ןָסֲחַי אָלְו רַצאְי אל הָהיל ׁשֶדָק ּהָנַנְתֶאְו
 5 שקלע הָּפכְמַלְו הַעבׂשְל לאל ּהָרָחַס הָיָהְי

 ָהיִנפ הָּוֲעְו ּהָקָֹוְבּו ץֶרָאָה קקוב הָוהְי הגִהי4
 :וב 'אשנ] וינדאּכ דֶבֵעַּכ ןהּכּכ םֶעְכ הָיָהְי :ָהיִבְשי ץיפהו
 רֶׁשֲאּכ הַׁשַּּכ הול הָוְלַמְּ רַכֹוּמּכ הָנֹוְקִּכ הָּתְרַבְנַּכ הָחפַׁשַּכ
 :הַָּה רבְּרַה-תֶא רַּבּד הָוהְייִּכ זוּבִתוווָּבַהְ ץֶרֲאָה קוֶּבִתקוּבַה
 :ץֶרָאָה"םע ים וללא לבת הלב יהֶלְלְמא ץֶרָאָה יהָלְבָנ הָלְבָא*
 ּורַפַה יקח ופלח תרות ּוָרְבַעייִּ היבש תַחַּת הָּפְנֲח ץֶרֶאָקְו

 :םָלֹוע תיִרְב הָב יֵבׁשומְׁשַו ץֶרָא הלְכֲא הָלֶא "לע
 :רָעְזמ ׁשֹוָנֲא רָאָשְְו ץֶרֶא יִבָשָי .ּורָח ןפילע
 :בֶליִַחְמָשלּכ ּוחְנָאְנ ןָפָנהֶלֶלֶמֶא ׁשריִּת לָאז

 םיִזיִלע ןֹוָאׁש לָרָח םיפְּת שוָשָמ תש
 :רֹונְּכ שושְמ תַבָש
 :ויתשל רכש רַמָי ןְנקוּתְׁשִי אָל ריִשָבּפ
 :אֹוּבִמ תִיַב"לְּכ רֹנְס ּוהָּת"תִיְרְק הָרָבְׁשִנִ
 הָחְמָשָּ ּהָּבְרע תוָצּוחַּב ןַײַה-לע הָחְוציי

 :ץֶָאָה שושָמ הָלּ
 :רַעָשתַּכְי היִאְׁשּו הָמש ריִעָּב רֶאָשְנּי

 !םיִמעֶה ךוִתְּב ץֶרֲאָה בֶרָקְּב הָיְהְי הָכ יִכּ
 :ריִצְב הָלָּכ"מא תל תִיֹז הֵקַנְּכ

 הָוהְי ןֹואְנִּב נר םלוק ּואָשְי הָמָה+
 הָוהְי ּורְּבַּכ םיִרְמּב ןבילע = םָיַמ ולַהצ
 : :לֵאָרְׂשִ יהלָא הֹוהְי םש םִיַה ייאְּב

 קיפל יִבְצ .ּנָעַמָש תֶרמְז ץֶרָאָה כמי
 17 1ה-- | Cp 24, 2 ** ? add | ל mlt MSS Edd nw: (8 NWJ) | 3 * פק
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 582 היעשי 25,7—24,17

 ודָנּב םִננ יל יֹוֲא יִלְדיִזַר  יִלדיִזְר רמאָו
 :ּודְנַּב םיִדְגְּב דָנְבּו
 :ץֶראָה בשוי יל חַפְו תַחַפְו דחפוז
 ַחָּפַהלֶא לפי דַחַּפַה ילוקמ סָּנַה הָיָה

 חַּפַּ דלי תַחַּפַה יִּדֹוְּתִמ הלועהו
 :ץרא יִדְסּומ ושעריו ּוחָּתְפִנ םּורְמִמ "תוָּבְרַאהיִּ

 הָמֶטומְתֶה טומ 'ץֶרֶא הָרְרוּפְתַה רּּפ "ץֶרָאָק הָעעְרְתִה יהָעְרו

 ץֶרָא) = הָנלְמּכ הָרְרנְתָהְו רכש ץֶרָא ענת עוני
 ספ  םּוק ףיִתֹות"אָלְו הָלְפָנְו ּהַעָׁשִפ ָהיֶלָע דַבָכְ

 םורָמַּכ םורְּמַה אָבָצ-לע הָיהְי דָקֶפַי אּוהַה םִיַּב הָיָה
 הפס ּוְּסִאְוצ :הָמְדאָהִלַע .הָמָרֲאָה יכְלמזלעו

 :ּודְקַפִי םיִמָי בֶרָמּו רֶגְסמלע וִרְנְסְו רוב-לע ריָּסַא

 תֹואָרְצ הָוהְי ךלֶמִיִכ הָּמַחִה הָשּובּו הָנָבְלַה הָרְפָחְוי
 פ  וֹובָּכ ויִנקַז דָגנְו םַלָשּוְריִבּו ןויצ רַתְּב

 ְךֶמַׁש הָדֹוא ְּךְמַמֹורֲא הָּתַא יַהלֶא הָוהְיי 5
 :ןמָא הָנּוִמֲא קָחְרַמ תֹוצֲע אָלַּפ ָתיִשָע יִ

 הָקִּפמְל הָרּוצְב הירק לגל "ריעמ ָּתְמַש יִּכי
 :הָנָּבִי אֶל םֶלועְל /ריעמ 'םיִרָ ןֹוַמְרא
 :ְּואָרִיי םיִציִרֲע םִיוּג תירק זָע"םע ּףּדְּבַכְי ןֶכְילע
 ול-רַצַּב ןיְבֲאָל זֹועַמ לָּדל זֹועָמ תיִיָהְדיִ

 בֶרחַמ לצ םֶרָזִמ הָסֶחַמ
 ףןּויִצְּב בֶרֲחְּכפ :יריק םֶרְּ םיִציִרָע חּוְר יִּכ
 בַע לַצָּב ברח ַעיִנְכִּת 'םיִרָז ןואש
 פ | :"הנעַי םיִציִרְע ריִמָז

 הֶּזַה רֶהָּב םיִמַעָהְלָכְל תֹואָבְצ הָוהְי ּהָשַעְו
 םיִחַמַמ םיִנָמְש םיִרָמְׁש הָּתָשָמ םיִנָמָש הָּתְשִמ
 טּולַה וטלַהיִנְ הָּזַה רֶהְּב עבו :םיִקְקְזִמ םיִרָמָש
 :םִיֹוגַה"לכדלֲע הָבּוסְּנַה הָכָּסַּמַהְו םיִמעָה- לכל

 18 * pro לוק et FIN 6 Jer 48,445 יִנָּפִמ 6 ]מ | ל ? ins םיִמַשה | 9 *1 ער

)cf 33,4( | Cp 35,ל 6 ץראה ₪ ץרא || 22 1 ףסא ₪ שפג ריִּפַאָה  | oa 
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 הֵצָנָל תָנָּמַה עב
 םיִנְפילְּכ לעמ הָעְמִד הָיהְי ןָנֲֹא הָחְמּ
 כ ורבו הָוהְ יכ ראה לעמ ריִסֶ וע תּתְרְָו

 תעשי החמש הי wb וניוק הוהי הז
 ויִּתֲחַּת יבָאֹומ ׁשֹוָדָנְו הָזַה רֶהְּב הוהְיידַי ַחּונָתיָּכס

 ובְרקְּ לידי שָרָפּוי :הָנַמְדמ יִמְּב ןֶּבְתִמ שּודָהְּ
 :ויָדָי תּוְבְרֶא םִע ותואנ | ליִּפָשַהְ תוחָשל החשה ׂשֵרָפְ רָשַאּכ

 ס :רַפָעְ"דַע :ץֶרֶא עיִגַה יליִּפָשַה חשה יניתמח בֵּנְׂשִמ רַצְבָמּו
 הָדּוהְי ץְרֲאְּב הָּנַהדריִשַה רֶׁשו אּוהַה םויבי 6

 :לַחְו תומוח תיִׁשָי העּושי ּונָלזע ריע

 :םיִנֲמָא רמש קיִּדציֹוג אָבְיְו םיִרָעְש ּוחְתַפי
 :תוסָּב ָךְב יִּכ םֶלָשו'םֶלָש רָצִּת ּךּומֶס ירָצָי
 :םיִמָלֹוע רּוצ | הוה הְָּב יִּב דעדידע הָוהיִב ּותְטּבי
 הָבָנְׂשִנ הָיְרְק םּורָמ יֵבְׁשְי חַשַה יב

 :רַפָע"דַע הָנַעיִנְי ץרַא-דע ּהְליֵֿפְׁשי הָנְיִפְׁש
 :םילד ימעפ יִנָע ילגר לג הָּנסִמְרְת

 :םְלפְת קיִדצ לגעמ רָשָי םיִרׁשיִמ קיִדצל חרָאז
 :שָפְכְתואַת ךְְקַלְּו ְךִמשְל ךּוניוק הָוהְי ְּךיִמָּפְׁשִמ חרָאףָאי
 ךרחשא .ייִּבְרְקְב יחורדףא הָלִיִלַּב ףתיּוא יַׁשְפנַ

 :לָבַת יִבָשְי ּוֵדְמַל קָרְצ ץֶרָאָל ְךיֵמּפְׁשִמ ירָשַאּכ יב
 לוע תוְחכְנ ץֶרָאּב קֶדַצ דָמָלְלַּב עָשְר ןָחְי וס

 דד הָמָר ההווי פ :הָוהְי תא הָאְרי-לבו

 תְדְּפ ו .למקוזלב םי םיִאָפְר rca םיִתָמיי
 :ומל רֶבְזדלְּ דָּבַאְּתַו םֶדיִמָשַּתַ

8/0 ICor 15,54 V3 (karenéon) | 5% add cf > || °-» <6/%% 91 (deest etiam 
 ויָת-- | ל? ? | rr dub | 12 *1א יִמְּב  0 684 ib3, 16ביוא | ל  | ro * prps"ויו

dl | 0 26, 3 lS (Hex: 6000( | ל ar <8 (cf Paseq) | 4 dl ?cfG et 
12,2 || 5 <6 (deest etiam א"דע) | 6 >6 | ל >6 | 8 ג08?| 9 *1? רקבב | ל' 6 
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 584 היעשי 5 26,15-212 7,11

 תְדּבְכִנ יגל ָּתפסִי הָוהְי "וגל תפס
 פ | ץֶרָאיִוָצקלּכ ְּתְקַחר
 :'ומל ָךְרָפּומ שחל ןּקְצ' 'ִּודְקּפ רַב ההיפ
 ָהילְבֲחּב קַעְִת ליִחְּת תֶרָָל ביִרְקִּת הָרָה ומְּיז

 ַתּוְ ּונְָלי ֹוִמְּכ ּונְלַח ּוניִרָהִי* :הָנהְי ףינֶּפִמ ּוניְָה ןּכ
 :לבת יִבָשְו ולְפודלכּו ץֶרֶא הָשָעְבלַּב תעשי
 רָפָע יגְכָש :ּונָּגְִו וציקֶה" ןומוקְו 'יִתְלְַב ףיִתמ יחי

 סם ּליִּפַת םיִאָפְר ץֶרֶאְו למ תרוא לַע יִּכ
 עב ֵתיִָלְּד רֶגְסּו  ףירדחב אָּב ימע כי

 :םעֶז"ירובעַי-דע עגָב"טעֶמַכ יִבֲח
 ויִלָע ץֶרָאָה"בֶׁשי ןֹנע דַקְפִל ֹוֹוקמִמ אֵצֹי הָוהְי הָנַהריכ

 ס  :ָהיגְרה"לע דֹוע הָּפַכְת"אְלְו ָהיֶמְּדתֶא ץֶרָאָה הָתְלגְו
 הָקְוֲחַהְו הָלּודְנַהְו הָׁשְ קה בְרַחְּב ּהָוהְי דפי אּוהַה םויַּבי 7

 ןותלקע שַחְנ ויל לַעְו חב שָחְ תיל לע
 אּוָהַה םִויַּב<* ם  םָיַּב רֶׁשֲא ןֶנַּתַהתֶא גְרֶהְו
 הָנְקְׁשַא םיִעָגְרְל ּהָרצְנ הָזהְי יִנֲאפ :הָלְּונַע 'רָמָח םֶרּכ
 יל ןיא הָמִח+ :"הָּנִרְצֶא םויִו הָלוֵל ָהיֶלָע "דלפי ןּפ
 :דחי הָנָתיִצַא ּהָב הַעְׂשְפָא הַמֲתלַמַּב תיש ריִמָש יִנָנְּתִיְדיִמ
 ּ:יִלהָשעְי םולש יל םולָש הָשעָי יִּזָעָמְּב קחי וא
 לַבת"ינפ ּואְלְמּ לארי חַרֶפּו ץיִצָי בקע ׁשֶרְׁשי םיִאְּבַה

 פ ּוהָבּונְת | זהה ויָנְרַה ְרַהְּכיבַא ּוהָּבַה ּוהָּכַמ תּכמְּכַהל
 :םיִדָקםֹיְּב 'הַׁשקַה חּורְּב הָנָה הָנָביִרְת הָחְלשְּביהַאְסאַסְּב
 וִתאָמַח רֶפָה יִרְלַּכ הָנְו בקעיוע רַּפְכְי תא ןכלי

 תֹוצָפנְמ ֵנייֵנְבֲאְּכ ַחּבְזִמ ןְבַא"לּכוֹוָמוׂשְּב
 דָדְּב הָרּוצְּב ריע יִּבּפ :םיִנָּמַחְו םיִרְׁשֲַא ומְקיְ"אְל
 לגע הֵעְרִי םש רָּבִדִמַּכ בָזַעְנְו חַלְׁשִמ הנ
 הָנְַבָשִּת ּהריִצק שביב :ָהיִפָעְס הלו ץברי םשו

 16 5 20MSS ףונדקפ || 5-5 6 & Aye uikpq (pr Tr.) . . uiv = ץֶחל תקּוצְּב

 ּונָל 'מ?; קצקפ ונל 'מ יִּכ ץַחַּלְמ ּונְקעֶצ; 31 ונל 'מ ץַחַּלִמ ונקַצ (ףקּפ רב |
S18) >6F || © 1c 0 fut | 20°0n—םֶת-- 4  (pr6<17 || 19 *>65 |?  

 א ָףיַת--- | * 0%55רַב-- | ספ 27, 2 * ins fit רַמָאְו | * 1 c nonn MSS 6(*6) דָמָח |
 31 (ָהְלע?) דקפי | * 8 3| 4 זק * ומ תיש (ו 5 פע 'ש)) | 61 ? אּוהה םויַּב |
 . 1 cf) 63( וינרה | 8 = ייפ הָאְסַסְּב (לשב 1? | * 1? שקכ | 0 קזקפ ןכ אל.
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 אוה תֹוניִבדםע אָל יִּכ ּהָתֹוא תוָריִאְמ תֹואְּב םיִשנ
 פ ּּונָּנְחְי אל וְרֵעיְו והשע ּונַמֲחַרדאְל ןֶּכזלֲע

 רַהְּנַה תֶלּבשַמ הָוהְי טֶּבְחִי אּוהַה םויַּב הָיָהְוִ
 :לֶאְרשְי יִנָּב דָחֶא חאל קל םָּתַאְו םִיָרצִמ להנ"רע

 לדג רפֹוׁשְּב עֶקָּתַי אּוהַה םויַּבוהָיָהְו

 םִיָרצִמ ץֶרָאְּב םיִחְּּנַהְו רּושא ץֶרָאְּב םיִדְבֲאָה ּואָבּו
 D שי שדה רֵהְּב הנחל וֲחְּתְׁשִהְו

 jo Fu קוח הגה :ןוו יִמּולה :םיִנָמׁש-איגי - עארלעי רֶׁשֲא
 םיִפְטָש םיִריִּבַּכ םִימ םֶרָזַּכ בַטָק רעש דרב םֶרָזַּ

 :דָיְּב ץֶרָאָל גה
 :םיָרְפָא יִרוּכָש תּוָאְּג תֶרַטְע .הָנְסֶמְרִת םִָלגרְּ
 םיִגֶמְש איג שארילע רשא ֹוּתָרַאָפִת יִבָצ לָבִנ תציצ הָתְיְָו

 ּהָתֹוא הָאֹרָה הָאְרִי רֶׁשֲא ץיק םֶרָמְּב ְךּכְבָּכ
 ספ והגֲעְָבו ֹפְַּב הָדֹועְּ
 תֹואָבְצ הָוהְי הָיְהִי אּוהַה םיַּב
 :הָרְעְׁש] :ומע רַאְׁשְל הָרֶאַפִּת תַריִפצלְו יֵבצ תֶרֲמעל

 הָמָחלִמ "יביִשְמ הובלו יטמְׁשמַה-לע 'בשויל טְַׁשִמ חולי
 ועְת רָבשַבּו ּוגָׁש ןָיּב הָלֲא-םַנָ

 ןילההןמ ּוֵעְלְבַנ רֶכַשַב ּוגָש אֹיֵבנְו ןהפ
 :היִליְלְפ ּוקָּפ הָארְּב ּוגָש רֶכָשַהְְוִמ ּועְּת
 :HA = לב הָאֹצ איק ואל תונָחְלש לָּב יב

 הָעּומְׁש ןיִבָי יִמדתֶאְו  הָעַד הָרֹי יִמדתֶאפ
 :םִיָדָשִמ יקיִתַע בלֲחַמ לוּ

 וקל וק \ וקל וק וצל וצ "וצל וצ יָּכוס

 :םָש רי םָׁש רעו
 :הֶּזַה םעָהְלֶא רּבִדְי תֶרֲחַא ןושֶלְבו הָפָׂש יגַעְלְב יב

 ףיעָל ּוחיִנָה .הָחּונְּמַה תֶאז םָהיֵלֲא רֶמֲאורְׁשַאי
 :עֹוִמְׁש אּובָא אָלְו .הָעֵּגרַּמַה תאזְו

 Cp 28, 1° prb dl (ex 4) | 2 mlt MSS Edd הוהיל | 3 1 תרטע | 4 1 הָר-- |
 6 ** 1 6 4/155* טפשמה-לע בשויל טפשמ חלו | * >6%8) | < 1 מל | 71?

 ִּפַב | 12 Q mlt MSS ּובָא.
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 היהְי-רַבְּד םָהְל הָיָהְו
 וקל וק וקל וק צל וצ ראל וצ
 םש ריִעָז םָש ריִעְז
 פ | ּּודָבְלִנְו שקנו ורָבְׁשִנְו רֹוחָא ּולְׁשַכְ וכְלִי ןעמל
 ןֹוצָל יׁשְנַא הֹוהְי-רַבְד ּועֶמְׁש בל

 :םֶלָשּוְיִּב רׁשֲא הזה םעָה למ
 תֶוָמִתֶא תיִרְב ּונְתַרְּכ םֶּתְרַמִא יִכי5

 יהָזֹח ּוניִשָע לוָאָשםַעְ
 ונָאובְי אל רבעדיִּכ ףטוש טיש

 ס ּונְרְָּסִנ רֶקָשְּו ּונָסְחַמ בֶזָכ ּונָמַש יִּכ
 הוהָי יָנדֲא רמָא הָּכ ןפָל
 ןחב ןֶבֲא בָא ןצְּב "דפי יְנה
 :יׁשיִחְי אל ןיִמאַמִה ידָסּומ דָסּומ תרי תַנּפ

 תֶלָתְׁשַמִל הָקָדְצּו וָקְל טָּפְׁשִמ יּתְמִׂשְויז
 :ּופָטָשַי םִיַמ רָתַסְו בזֶכ הַסְחֹמ דָרֶב הָעְיְו
 םּוקַת אָל לואָש"תֶא יםָכְתוזחְ תֶוָמדתֶא םֶכָתיִרּב יִרפְכְו

 :סמְרַמְל ול םֶתיִיְהְו רבעי יִּ תטוש טוש

 םֶכְתֶא חַקַי ֹורְבע יִמ
 הָליִלְבּו םויַּב רבעי רֶקָּבַּב רֶקַּבַביכ

 :הָעּומְׁש ןיִבָה הָעָוָזִקַב הָיָחְ
 :סֶּגְּכְתַהְּב הָרָצ הָכֵּסִּפַהְו עֶבָּתְׁשִהַמ עָצִמַה רצח
 זרי ןיִעְבְִּב קָמַעְּכ הֶוהְו םּוקְנ םיִנָרְפ"רַהְב יב

 :ותְרְבַע הָּיְרְכנ ותָרְבַע רבעלו ּוהשעמ רו ּוהָשָעַמ תושָעְל
 2 :ץראה םֶכיִרְסּומ ּוקְזְחְיְְּפ ּוצַצּולְתַּת-לַא הָּתַעְו

 -לילע תֹואָבְצ הָוהְי ינדא תֶאְמ יִּתְעַמָׁש הֶּרֲחְנְו הָלָכְיִ
 :יִתָרְמֲא ּועְמָשְו ּוביִשְקַה יִלוק ּועָמָשְו ּוניִזִאה
 277 :ּוְתָמְדִא דּשיו חַּתַפְי עְרָזל שְרחַה שֶרַחָי םויַה לבה

 קרי ןמכְו חצק ץיפהְו :היִָּפ הש"ס אולה
15 + dub )600 pactum) || ל 0 טוש; 690 ףטש (al pro ףטוש leg QW [sed 
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 :ֹותָלְבָּנ תֶמָסְכְו "ןֶמֶסַנ הָרֹעְׂשּו יהָרֹוׂש הָטח םֶׁשְו
 :ּוּנְרוי ויֵהלֲא טפְׁשִמַל רמי

 בפי ןמ-לע הָלנע ןפואְו חצָמ שד ץּורָחְב אַל יי
 :טָבָׁשִּב ןטכְו חַצֶק טָּבַחְי הָמַפב יּכ
 ונשּודי יִׁשֹוָדָא חַצְנָל אָל יִּכ קְדּוי םֶחְל

 פ :הָּיָשּות| | ּנְקדַי אָל יוישרפו -וָתְלְגע לָּגְלִג םַמָהְו
 ליִדְגַה הָצָע אָלְּפַה | הָאְצְי תוֶאְבְצ הָוהְי םַעַמ תאם

 יָד הגְח תָיִרְק .לאירא לָאירַא יוהי 9
 :ּופְקְנְי םיִגח הָנָשְדלַע הָגָׁש ְּפְס
 הנאו ּהָיִנַאַת הָתְיַהְו לָאיראק יִתוקיִצַהְי

 יע 'רודכ ִתיִנָחְו לֵאירֲאַּכ יל הָתְיָתְ
 :יֵתְרָצִמ ְךיַלָע יתמיקהו בֶּצִמ ףילָע יֵּתְרצו
 ְךְתָרְמֲא חֶׁשּת רַפְעַמּו ירָּבַדִּת ץֶרָאמ תְלַּפֶשְיי

 :ףצְפַצְּת ְִּתְרְמִא רַפְעַמּו ךלוק ץֶרָאמ בֹואְּכ הָיְהְ
 ֵםיַציִרֲע ןֹוָמֲה רָבע ץֶמְכּו 'ִּךיַרַז ןומה קּד קַבֲאְּכ הָיָהְו

 דָקְּפִּת תֹואָבְצ הֹוהְי םָעָמ יםָאְתַּפ עַתַפְל הָיָהְו

 :הָלָבֹוא שא בַהֵלְו הֶרָעְסּו הָפּוס ל לוק שַעָרְבּו םַעַרְּב
 לֵאיִרַא-לע םיִאְבֹּצַה םיּוּגַה"לָּכ ןומה הלל ןוזח ולח הָיָהְוז
 :הל םיִקיִצָמַהְו ּהָתְדֹצִמּו היִבצ-לֶכְ
 ושפנ הָקָיַרְו ץיקַהְו לכוא הּנִהְו בָעְרֶה םלֲחָי רׁשֲאּכ הָיָה

 שפנו ףיע הגה ץיקהְו הָתש הָגַהְו אַמְצַה לִי רֶׁשאבו
 הָקְקוש] ם  :ןויצ רה-לע םיִאְבַּצַה םִיּגַהלָּכ ןומַה הָיָהְיְּ

 יעשו ּועָשעְתשַה ּוהָמְתּו יִּוהְמהַמְתַהְ
 :רֶכָש אלו לע ןיו-אלו ּרְכָש

 המרת ַּוָר הָוהְי םֶכיֵלֲע ךסְנְיכי
 :הָסַּכ "םיזחה םֶכיִשאָרדתֶאְו יםיִאיִבְּנַהדתֶא" םֶכיִניעְתֶא םֶצַעַיַו

 ותא נְתיײרְׁשַא םּותָחָה רָּפַּפַה יִרְבְדַּכ לפה תּוְזֶח םָל יָהָּתַוי
 :אּוָה םּותָח יִּכ לכּוא אֶל ל רַמָאְו הָזדאְג אָרְק רמאל רפטה עֶדּוי-לֶא

(DT?) | 28 *1א6ץאטס+  AO kaiל >%9*6*%);  | (dittogr?)25 ° >68  
 prb שוד | ל 5089 ez 2/7/25 (a WD = סרפ); 1 4 || 20 >% | 6 20 ב *6

trsp frt huc fin vs | 7 1 frtתדצמ || 5 *1 ? ךירצ || ל  ca roMSSדודְכ; 1 4 | ל  

et ipa | ro *°,° prb =ּורְכש )6(  ft1  * | (מ 1,5Ha)ּהָבָצִמ | 9 *1? ּוהָּמַּתַה  
gloss | rr Q sine artic. 
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 אל רַמָאְו הֶזאָנ אָרְק רָמאָל רֶפְס עדְידאְל רֶׁשֲא לע רָּפפַה ןִתִנְויי
 פ | רֶפס יִתְעְַ

 הנה םעָה שנ יִּכ ןעָי ייָנרַא רָמאוי
 .ִּנָמִמ 'קָחַר ּובְִו יִנּוְבְּכ ֹויָתָפְׂשִבּו יויִפְּב
 :הָדָמְלְמ םיִׁשָנֲא תַוָצִמ .יתא םֶתָאְרִי ייַהְּתַו

 אָלָפְו אָלְפַה יהָּנַה"םָעָה"תֶאי איָלְפַהְל ."ףָסּוי יִנְנַה ןכליי
 ס  ּורּתּפְסִּת ויָנֹבִג תניִבּו ויָסָכֲח תַמְכָח הָדָבֲאו

 .הָצָע רֶּתְסִל  הָוהְימ םיָכיִמֲעְמַה יָה
 נד ימו ּנַאר ימ ּורְמאָיַו םָהיֵׂשֲעַמ ךֶׁשֲחַמְב הָיָה

éבָשָחְי רֶציַה רַמֹחָּכיםֲא םֶכְכְפַהי 
 :ןיִבַה אל וָרְצַיל רַמֲא רצו יִנָשָע אָל ּוהֵׂשעְל השעמ רמאידיכ

 :בֵׁשֲחַי רעיל לָמְרּכַהְו למל ןוֶנְבָל בָשְו רָעְזִמ טעֶמ דועראלַהיל
 רֶפְסיִרְבּד םיִׁשְרֲחַה אּוקַה"םויב ּוָעָמָשְוי

 :הָניִאְרִת םיִרוע יניע  ךָשחַמּו לפָאַמּו
 :ּוליגְ לֶאָרְִי שוָדְקּב נָא יגויִבָאְו הָחְמְש הָוהיִּב םָָנע ָּפְסְנְוי
 :ןוא ידקשדלָּכ ּותְרְכְנְו ץֶל הָלְבְו ץיֶרָע ספא
 ם :קידצ והּתב וטיו ןושקי רַעָשַּב חיכומלו רֶבָדַּב םֶדֶא יִאיִטַחמִיי

aaםֶהְרְבִאדתֶא הפ | רֶׁשֲא בקע תי" הָוהְ רָמָאדהֶל  

.% 7 -.. 

 0 -:חקלדודמלו as :הָניּב רפת עֶר
 הָזהְיֶאְּנ םיִרְרֹוְס םיִנָּב יוהי 0

 יחּור אָלְו הָכָּסַמ סנו יֵנִמ אָלְו הָצֲע .תושעל
 .:תאַטַחהלע תאַטַח תֹוֿפְס ןעֶמְל
 ולֶאָש אָל יִפּו םִיַרְצִמ תַדָרָל םיִכְלְהַה*

 :םִָרְצִמ לָצְּב תֹוסֲחַלְו העְרפ ווָעְמְּב וועל
 :הָמְלְכִל םִיָרְצִמ"ִלָצְּב תּוְסָחֶהְו תֶשְבָל הֵעְרּפ זֹועָמ םֶכָל הָיָה

13 * pl MSS הוהי || ? 2oMSS Edd WJ), 141 | 5 huc trsp ° (sic 676, 4 
  <6%*908[, cf Matth 15,8.9; Iren, Cypr al) || 3 6# pny || 6% (udrnv)ו ויפב

inh}; cf Matth || r4 *1? qo | °° add | 7 ושקי | 22 * 1 לֶא | ל 6 
 . 3 iN: | 23 add 5611286 || Cp 30, 1 61 ad Nu 32,14((ץזקסחמס6זסו)



30,4—17 JESAIA 589 

 :יועיגי סנָחי ויָכָאְלַמּו ויָרָׂש ןעָצְב ּוְיָהְי
 מל וליעוודאל םעילע שיאבה ל

| Sהקו הר קרא בגג יתומה אשמ 
 ףפועמ ףרשו הָעפֲא יה שילו איִבְ
 םָתְרְצוִא םיָלַמַנ תָשְּבּבְדלַעְו "םָהיִליִח 'םילְנע ףַתְב"לע אָשי

 רי קיִרו לבה םיצמּוז | :וליעוי אל םע"לע
 :יתָבְׁש םָהי בהר תאֹול יִתאָדָק כל

 ּהָקִח רָפְס"לעְו םָּתִא ַחּול"לַע הָבְתְכ אֹוְּב יהָתעי
 :םלועדדע 'דעֶל ןּוהֲחַא םֹויָל יִהְתּו
 :הָוהְי תרות עומְׁש אדאל םיִּנּב םיִשָחָּ םיִנְּב אּוה יִרָמ םע יּכ

 הַרָאיִנְמּוטַה דהדרגמ רוסי :תולתהמ וזח תוקלחונלרוהבד

 ם | :לֶאְרְַי שוְקתֶא ּונינְִמ ותיבשה
 הָזַה רָבָּדַּב םֶכְסֶאְמ ןעי ילֶאְרְשִי שודק רַמָא הָּכ ןֵכָליַ
 :ויִָע ּונַעָשִּתַו ֹולָנְו יִקָשַעְב ּוחְטְבִּתַו
 הָבָנְשִנ הָמֹוחְּב הָעְבְנ לפב ץֶרָפַּכ הּזַה ןועַה םֶכָל הָיִהי למ

 :ּהָרבַש אֹובְי ץַתַפָל םִאָתּפְ"רְשַא
 לֵמֲחַי אל תּוָתָּכ םיָרְצֹוו לָבַנ רֶבׁשְּכ הָרָבׁשו4

 םימ ףוׂשְַלְו דוקי שא תֹוִתְחַל שרה תְתְכמַב אָצְמויאְלְו
 ם אֵבָנִמ לֵאָרְׂשִי שורק הֹוהָי יָנֹדֲא רֹמָאדהְכ יפי

 םֶכְתּובנ הָיָהִּת הָחְטַבְּו טקֶשַהְּב ןּועָשֶּנִת תַחנָו הָבּושְּב
 יכדאל ּוְרמאּתַו6 :םֶתיִבַא אָלְ
 ןּוסּונִּת ןֶכְלע .סּונְנ סּוסדלע
 :םָכיֵפְדְר ּולָקִ ביל בָּכְרנ לק-לעו

 דָחֶא תַרעּנ יִנָּפִמ דָּתֶא ףֶלָאיז
 םֶתְרַתוְנְםִא דע ּוסְנֶּת הֵׁשֵמֲח תַרענ ינָּפִמ
 :העְבגַה-לע סנו רֶהָה שאְרלע ְרתַּ

QOשיִאְבַה  Kםֶּנח); 1 ₪ | 5  (WN [18MSS]אסחוטססטסו  udrnv4 7% 6  
 18155 שיבה; קצקפ יש ּואיבַה (םֶלָּב) | 6 * prps תומָהְּב 6) || * 1 ? םָהנ | < 0
 םיריע | 4 ca 3055 םהליח ve םהָליח | 7 =י 455% יש םֶה בהר; 1 תיִּבָשַמַה
 vel תֶּבָשָּמַה | 8 * nonn MSS 'עו | * 16 830 דעל | 12 = >6%) | * 1קזbׁשקעּב |

in stich sq (sed cfIR 3,225).יכ  ? trsp14 1? תותָּכ || 15 >6%%) | 16  | add13?  



 590 היעשי 33—30,18

 םֶכְמֲחהִל םּורָי וקל םֶכְנִנחל הָהְ הָּכַחְי לו"

 ךקעז לוקל ְךְנְחִי ונח הבת וכ .טלשהיב ב בש צב םַעדיִּבּפ
 ףגְײאָלְ ץחל םִיִמּו רצ םחָל ינדא םכָל ןֵתְנְופ יִּדְנָע ותְעַמְׁשכ
 רֶבָדי הָנְעַמׁשַּת יִנֶַאְויי דיָרומתֶא תואר ףיניע ּויָהְו ךיךומ רוע
 :ּוליִאְמְשַת יִכְו "ונימַאת יִּכ וב ּוָכָל ךרדַה הז רָמאל יִּדיִרֲחַאַמ
 םַרָזּת ְּךֵבָהְז תָכָּסִמ תַּנְפַא-תֶאְו ל ךּפְסִכ י יֵליִסַּפ יּוּפצדתֶא יםָתאַמַמְו
 הָמְדַאָהתֶא ערזּתרֶׁשַא + ףערז רַׁשְמ ןַתָנְצ> :ֹול רמאְּת 'אַצ הוד ֹומָּ

 אהה וב קמ הערי ןמְשו שד הָיהְו הָמְֲאה תֶאּבְת תלו
 ולכאי ץיִמֲח ליב הָמְרָה ידע םיועָהו םיִפלֲֲהְו*י בֲחנ רֶ
 הָעָבּג"לָּכ לַעְו ּהבָּנ רֶהדלֶּכילעו הָיָהְה  :הָרְזִמבּו תַחַרְב הָנזרְׁשַא
 הָיָהְוé ּםיִלָּדִנִמ לַפְנַּב בֶר גְרָה םיְּב םִיָמִדיִלְבִי םיִנְלִּפ הָאְׂשִנ
 רֹוֲאַּכי םִיתְעבְׁש היהי ּהָמַחַה רוָאְו הָּמַחַה רֹוֲאָּכ הָנָבִלַה - רוא

 ותְּכִמ ץחמּו וע רֶבָש -תֶא הָוהְי ׁשֵבֲח םויִּב יםיִמְיַה תַעְבש
 ם  ואָּפְרִ

 הָאְׂשִמ דָבָכְו ופא רעב קָתְרְמִמ אָּב הָוהְייםַׁש הגה
 :תֶלָכא ׁשֵאְּכ ֹונֹוׁשְלּו םעַז ּואְלָמ ֹויָתָפְׂש

 הָצֶחִי ראָּוצדדע ףטוש לַחנְּכ ּוחּורְו*
 :םיִמע ַיֵחְל לע הָעְתַמ ןָסַרְו אָוָש תַפְנְּב םיֹוג הָפְנהל

 גָחישְּדַקְתַה ללב םֶכְל הָיִהְי ריִשָהְפ
 :לֵאָרְׂשִי רּוצְדלֶא הָוהְידרַהְב אובְל ליִלָחּ ללוהכ "בבל תַחְמְׂשְו

 הֶאְרִי ֹועֹורְז תַחנְו ולוק דֹוָהתֶא הָוהְי עיַמְׁשָהוי

 דָרְּב ןְבֲאְו םֶרָָו ץֶפַג הָלֵכֹוֵא שא בֵהָלְו ףא ףעְֶּב
 :הָּכַי טְבְׁשּב רּושא תַחָי הָנהְי לֹוָקְמִ"יְּכי

 ויָלְע הָוהְי חיַנָי רֶׁשֲא יהָדָסּוִמ הממ רבעמ לָּכ הָיָהְוִי
 :"הָּב-םֲחְלְ יהפּונָּת תומָחְלְמְבּו תוְרְנְכְבּו םיִּפְתּב

 בָחְרִה קיִמָעָה ןכּוה ידלמל אוהד גי יֵהָּתְפִּת יפּומְתַאְמ ךּוְרעְדיכ

 18 1 prb 6 pc MSS םודי | ’rg 1 fit QW | 20 61155 ףֶר-- | 21 ** 1 רַבְּד
 ְךיִרְׁשֲאְמ (3,12) | ל 1 ּוניִמיִת | 22 * 1 6 6790 תאמטו || * 1? הָאֹוצ | 23 3
 45155 ךנקמ | 24 1 הָרֹו | 26 == ;add >6*%(%) || בז ] ? הָּכַי | 32 * 1 6 םסתמ
 MSS הרסומ, vel potius הֹרָסּומ | ל-ל ? >6)6%% | 0 mlt MSS 9 םָּב ₪
 הב( | 33 *1 6 65080 לומ-- | ל 0(2) 00060 6 °° raged; 1 fit תַפְּת ]
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 הֵּבְרַה םיִצֲעְו ׁשֵא ּהָתְרְדִמ
 פ זהב הָרְעְּב תיִרְפָנ לַחָנִּכ הָוהְי תַמְׁשִנ
 ּונעָשי םיִסּוסלַעְ הז םִיַרצִמ םיִרְריַה יוהי 1

 דֹאָמ ּוָמְצֲעיְּכ םיִשְר לער בר יִּכ בָכו-לע ּוהׁטְביַו

 :ּׁשָָד אל הָוהיְתֶאְו לֵאָרׂשִי שדְ-לע ּעָש אֵל
 ריִסַה אָל ויָרָכְדתֶאְו עֶר אֵבָיַו םֶכָח אּוָה"םַנְו

 :ןְוָא יֵלעְּפ תַרְזַע"לעֶו םיִעְרְמ תיבדלע םֶקְ
 ַחּורדאלְו רָשּב םֶהיִסּוְסְו לֵאדאלָו םָדֶא םִיָרְצִמּו
 רוע לֵפָנְ רזוע לַשְכְו ודי הַטִי הוהיִו
 ס :ןוילְכ ל וּדְחיְו

 ילו הָוהְיְרַמֶא הָכ יי
 ופְרָטלע ריִפְּכַהְו .היְראָה הָנְהָי רשאכ
 םיער אָלְמ ֹויָלְע אָרָּקְי רֶׁשֲא
 הָגֲעַי אָל םָנֹומֲהְמּו תֶחִי אָל םֶלוקִמ
 :ּהָתֲעְבִּג"לַעֶו ןויצירהדלע אְָצְל תֹואָבְצ הָוהְי רי ןַ
 םֶלָשּוְרְילע תֹוִָבְצ הָוהְי ןגְי ןפ תֹוֿפָע םיִרָּפנְכ

 :טיִלְמַהְו ַֹוָסְּפ ליָצַהְו ןנג
 :לֵאָרְׂשִי יִנְּב הָבְס ּוקיִמָעְה רָשֶאְל ובּוש<

 וּפְסַכ יִליִלֶא שיא ןּוסָאָמִ אּוהַה םויָּב יב
 :אטח םיִד םכְל ּושָע רֶׁשֲא ֹובָהְז יֵליִלֲאָו
 ונלכאת םָרָאדאל בֶרָחְו שיאדאל בֶרָחְּב רּושא לנו

 :ּויָהי סַמְל ויָרּוחבּו בֶרָחיַנְּפִמ ול םֶנְו
 וירש סָּנִמ ּוָּתַחְו רובעי רוְגֶמִמ ךעלסופ

 ם  םֶלָשּוְיִּב ול רּונַתְו ןֹיצְּב ול רּוא-רשא הוהְי-םאְנ
 :ּרְִׂי טּפְׁשִמְל םיִרָשלּ למימי קדצְל ןהי 2

 םֶרָז רֶתְְו ַחּוריאַבֲחְמְּכ ׁשיִא"הָיָהְוי
 :הָפוע ץֶרֲאְּב .רַכָּכ-עלָס לַצָּכ ןֹויָצְּב םִימ"יגְלפְ
 :הָנָבׁשְקַּת םיִעָמְש יִגְזָאְו םיִאֹר יניע הָניֵעְׁשת אָלְ
 :תּוחצ רב רָהמְּת םיִגְלִע ןוָשָלּו תַעָָל ןיִבְנ םיִרָהָמַנ בֶבְלּוצ

Cp 32,ול |  Occ Qאל, 1 6  KOטילמהו | 7 >6%%) | 8  et35, 5 1 ליִצַהְו  Cp 
rl םירשו | 2 1 ft Di (exc vb? cf 6) || 3 1 הָניְעשְת (Qal) vel הֶניִעַשְת (Hof) 

cf 5 auavpwendovrot ( calkgabunt | 4 2 



 592 היעשי 32,5335

 עּוש רָמָאַי אל יֵליִכְלּו ביֶרָנ לֵבָנְל דֹוע אָראלפ
 ןנָאיהְׂשֲעַי וַלְו רבי הָלְבְב לֶבָנ יב

 הָעֹוּת הָוהְילֶא רֵּבַדְלּו 'ףנה תושעל
 :ריִסֲחַי אַמְצ הָקׁשַמּו בַעְר ׁשֵפָנ קיִרָהְל
 ץֶעָי תֹומַז אּוָה םיִעְר ויִלּ יֵלָבְרד

 :טָּפְׁשִמ ןֹיְבֲא רֵּבַדְבּו רֶקְׁש-יֵרמַאְּב םיִּנֹנֲע לָּבַחל
 פ - םּוקָי תוביִדְ לע אּוָהְו ץֶַעָו תוביִדְ ביִדְנְוֿ

 יִתָרְמֲא הָנואה תוחְמְּב תונָּב יֶלוק הָנְעַמְׁש הנק תֹוגנַאש םיִׁשָג
 ד

 :אֹובי לב ףסא ריִצָב הָלָּכ יִּב תֹוָחְמְּב הָנְזּנְרּת הנׁש-לע ל םיִמָיפ
 / דד

 םִיְִלֲחלֲ הָרֹוָגֲחו הָרֹעְוהָמְשְפ תוְחְטְב הָזְנְר "תוגנַאש ורְרָחיו
 :הירפ ןפלע דָמה"יירְׂש לע "םיִדָּפְס םִַרְׁשלַע
 הירק שושמ יתָּבלָּכ לע יֿב הָלעֶּת ריִמש ץוק ימע תֶמְדַא לע
 תורָעָמ דעְב הָיָה ןחַבְו לָפְע בע ריִע ןומָה שָשְנ ןּומְרַאיִכ+ :הָזיִלֲע

 :םיִרָדֲע העְרַמ םיִאָרְפ שושמ םֶ?וע-דע
 םֹוָרָמִמ ַחּוְר ּוניִלָע הָרָעֹירֲעיצ

 :בֵׁשֲחִי רעיל לָמְרַכְג לָמְרּכַל ָּבְרִמ הָיָהְו
 :םָלֹוע-רע|  :בֵׁשּת לָמַרכּב הָקָדְצּו טַפְׁשִמ רֵבְדַמַּב ןְכְׁשְופ
 יחַטָבְו טְקְׁשַה הָקָרְּצַהי תדבעו םולש הָקָרַּצַה השעמ הָיָהְו
 תֶחּונָמְבּו םיִחַׁטְבִמ תֹונכְׁשִמְבּו .םולש הָוְנִּב יִמַע בש
 :תֹוננַאש :ריִעָה לַּפְׁשִת יהָלָּפָשַבּ רעיה תֶרָרַּב ידָרָבְּויפ
 ס :רֹומֲחַהְו רוְׁשַה-לגְר יֵחְלַׁשִמ םִיַמ"לָּכ"לע יערז םכיִרְׁשַא >0

 דב ּודְגְבְאלו" דוב דורש אֶל הָּתַאְו דנוש יֹוָה 3

 סברה נבל ֵדתלנכ דעות לדוש ָּךְמְתה
 וניוק ְּךֶל ּונָּגָח הָוהְיי

 :הָרְצ תַעְּב ּונַתְעּושיףִא םיִרְקְּבל םֲעְרְז היה

 :םיוג צב ךָתמַמְרַכ םיִמע דד ןֹומָה לוקמ
 :וְּב קקש םיִבּג קְׁשמְּכ ליִסָחַה ףֶסֶא םְֶללׁש ףּפֲאְי
 :הָקָרּו טָפָשַמ ןויצ אלמ םֹוָרָמ ןכש יכ הֶוהְו בָגְשִנ

 5 100155 689 אלו | 6 * 666 "שי | ל ?exc vb | 7 0 םייִנַע, א םִִוָנֲע |
 g dl? (m cs) | rr ** prb add (ש >6) | * 1 הֶדְרַח | ז2 * 1 הָדפְס | *6
 21155 64 הָדֶש | 13 dl? | 14 dl | 15 0 'ִּכַהְו 16 א 'ִכְו | 17 ** קמ שמ
 חַמָּב | 18 9 ט| 10 *1 61 דִרָיְו | * 6% כ | Cp 33, 1 ** mlt MSS .., אל

 וב | 1 ילַָּכ | 21 c nonn MSS 630 ּונערז | 4 1 fit ומָּכ לֶלָש
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 ךיֶתַע תֶגּומֲא הָיָהְוֿ
 פ  :"ֹורְצֹוא איה הָוהְי תֶאְרִי תַעָדְו 'תַמְכָח תעשי ןסח

 :ןיָּכְבִי רמ םולְׁש יכַאלמ הָצֲח ּוקַעְצ םֶלָאְֶא הל
 חרא רבע תבְש תולְסִמ מש

 :שוְנָא בֵׁשֲח אל םיִרָע סֶאָמ תיִרּב רַפַה
 למק ןונְבְל ריִּפָחָה ץֶרָא -הֶלְלמִ לֿבָאפ

 :למרכו ןְׁשְּב רענו הָבְרַעָּכ ןּורָׁשַה הָיָה
 :אׂשָנָא הָּתַע םֶמּורֶא הָּתע הָוהְי רָמאי םּוקֶא הָּתַעַס

 : םכְלֵכאת שא םֶכֲחּוְר שק ּודְלַּת ששח ּורָהָּתִיי
 ס | ּותַצָי שאָּב םיִחּוסְּכ םיצוק דיש תֹופְרִׂשִמ םיִמַע ּויָהְוי>

 :יָתָרָבָּנ םיִבּורְק ּועְדּו יִתיִשָע רֶׁשֲא םיקוחר ּועְמְׁשי
 םיִפַנֲח הָרְעְר הֶזִחֶא םיִאָמַח ןויִצְב ּוָדֲחָפי

 :םֶלּוע יָדָקּומ ּונָל רגְייִמ .הָלָבֹוֲא ׁשֵא ּונָל רּוניויַמ
 תֹוְקְׁשִעַמ עצַבְּב סאמ םיִרְׁשיִמ רֶבֹרְו תֹוקָדָ ךלהְי5

 םיִמָּד עַמְׁשִמ ֹונְזֶא םֶטא רַחְׂשּב מת ויפּכ רע
 re םיִמֹורְמ אה 5 ערב תֹוָאְרַמ ויניֵע סע

 :םיְִָמַהתֶ רפס היא לש הא לפס הא הָמיֵא הבל
 ןֹוׁשל געֶלְג עומשמ הָפָׂש יִקְמַע םע הֶאְרִת אָל זַעונ םעדתֶאיל
 :הָגיִּב ןיִא ונדַעומ תָיְרִק ןויצ הוָח>

 ןָעְְידלּב לֶהֵא ןְנַאׁש הָוָנ םלָשּורְי הָניִאְרִה ךיִניֵע
 | ּוקַתָנלּב וָלָבֲח"לְכְו חַצָנְל ֹוְתֹדֲתְי עַפילַּב
 םִיָרי יבחר םיִראָי 'םיִרָהְנ"יםֹוקְמ ּונָל הָוהְי יריָּבַא םָׁשיסֲא יי

 :ּונָרְבַעְי אֶל ריִּדַא יִצְו טוׁשיִנָא וב ְלָתַּ
 :ּונעישוי אּוה ּונָכָלַמ הָוהְי ּונָקְקֹחְמ הָוהְי ּונָמְפֶש הָוהְייָּ>י
 סג וׂשְרְּפ"לַּב םֶנְרָּתוכ ֵּקוַתילַּב ְךיָלְבֲח שטני

 :זב ּוזְזָּב םיִחְסּפ הָּבְרַמ לֶלַׁשי-דע לחי זִא
 Bra אָשנ הב בֶׁשיה םַעָה יִתיִלַח ןֵכְׁש רמאיײלַבו4

 6 * ca 5 ךתע 1 frt ָהיִתע et הָרָֹוא | > 5 הָמְכַמ | ץ לא םיל--|
 8 1? םידע | ף 1 הָלְבִא || זס 56 4 (מ) || זז 1? ֹומָכ יֵחּור || 13 6% ;pr utקצ ל
 et ּועְרָי | 20 תמוז MSS ונידעומ | גז * קזקs קיִפֲא (ג1 הָיְהְי רידא םש); זז ₪1 |
 ל 1 ?רוקמ (vell? 8 = loco) | ל gl | 23 °° prps רע קַח | 24 קז יִתֹאָטָח.
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 ּוביִׁשְקַה םיִמֲאְלּו עמָשל םיוג ּוָבְרִקִי 4

 :ָהיִאְצָאְְילְכְו לֵבּת הָאלָמּו ץרָאָה עָמָשּת
 םָאָבְצ"לָּכדלע הָמַחְו .םיוגה"לָּכלע הָוהיל ףצְה יכ*

 4 :חַבָטל םֶנְתְב םֶמיִרֲחָה
 םֵׁשֲאְב הָלַעְי םֵהיֵרְגִפּו ּוכָלְשִי םָהיֵלְלֲחְ
 םִיַמְׁשַה אָבְצ"לְּכ ֹוקַמָנְו םֲמְּרמ םיִרָה ופנו
 לובי םָאָבצלֶכְו םִיָמָׁשַה רֶפָפִכ ּלנָנו
 :הָנֲאְתִמ תֶלָבֹנְכּו ןֵפֿגִמ הָכָע לֵבנַּ

 יָבְרַח םִיַמָׁשב יהָתּור"יכ
 :טפְׁשִמְל 'יִמְרָח םעדלעו דֵרַּת םֹוָרָא-לע הּגַה
 בֶלהִמ הָנְׁשַּדַה םֶד הָאְלִמ הָנהיִק בֶרְח

 םיִליִא תווָיְלִּכ בֶלָחַמ םידּותַעְו םיִרְכ םָדִמ
 :םוֲָא ץֶרָאּב לֹוָדָג חֹבֲמְו הָרְצְבְּב הֶנהיל חבַז יּ

 םיִריִּבַא-םע םיִרָפּו םָּמִע םיִמָאְר דרי
 :ןָׁשְרי בָלְחַמ יָרְּפִעַו םֶמ םֶצְרִא יהָתּורְו
 :ןויצ ביִנְל םיִמּולָש תַנָש הָוהיִל םֶקָנ םנ יכל

 תיִרְפְנָל ּהָרְפֹעו פול ָהיֶלָחנ יִכְפָהְבְו
 :הָרָעְּב תֶפְנל הָּפְרִא הָתְיֲהְ
 eo mee הָבָשָע הלעְי םָלֹעְל .הָּבְכִת יאָל םֶמֹוְו הָלַלי

, ia 

 ;יָב רבע ןיִא 'םיִחְצְנ חֹצְגְלי בֶרָחָּת רורָל רוד
 הָבנְְׁשִי בָרֹעְו ףּוׁשנְִו דפְקְו תֶאְק ושרי
 ָהיְרחיי*  ּּוהְביגְבֲאָו והָתְדוק יָהיָלָע הַטָנְו
 סּפֲא ּוָהְי ָהיִרָשלְכְו ּואָרְקִי הָבּולְמ םֵׁשְויִאְו

 היֶרְְבַמְּב ַוִחָו שומק םיִריִס ָתיִתְנְמְרִא הָתְלֲעְי
 :הָנעֶי תֹונְבִל ריִצָח םיֵנַת ָהוֶנ הָתְיָהְו
 .אָנְקִי והער"לע-ריעְׂשְו םייא-תֶא םייצ ישנו

 :ַתֹונְמ ּהָל הָאְצִמּו תיִליִל הָעיִגְרִה םָׁשיְדַא

Cp 34, 2 exc vb ? expl gr םֶרָחַה | 4 = 1 ft inipga (trsp fin vs 3) 

(4aa <6%%(( | 5 *1 ? ומרח | ד:e הָתְוָר |  קזקפ (הוה) בֶרָח * 6 | "1? 

  ad v g ducens ]6 al accent et"זיו הליל  (vbבֶרִל | זס * 6 אלו  | 8 prpsּהְר--

stichor ord, sim in 1oa]) || °° 1? n7נצ | = <65 =(&) | rr ins prb הוהי | 
 ז2 ומs 6 6 ּויָהְי אלו ּהָב ּובָשָי םיִריֵעְׂשּו | :3 1 6 6 רַצָח | 14 1? הָר--
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 להַלַצַב הָרְגַדְו העקְבְּו טָלַמִּתַו וופק הָנֵּנַק *הָמש 5
 : ּהָתּועְר הֶׁשֲא תויד ּוָצְּבְקְנ םָשא

 הָרְֶעְג אָל הָּנַהִמ תחא יּואְרְקּו הָוהְי רפס"לעמ ושרי
 :ןָצְּבק אּוה וחּורְו .הָו אּוָה 'יִפיִּכ 'ּודְקְפ אָל הָתּועְר שא"

 וקּב םַהָל הָּתְקְלח יָדָיְ לוג ןָהָל ליִּפִה"אּוהְול
 סם והָבּונָּכִשַו רוְדְנ רוָדְל ָהּושְריַי םֶלועְדדַע

 'חַרְפַתְו הָבְרִע לגְתְו הָיִצְו רָּבְדִמ 'םּושָשְייש 8
 ןֹורְו תֶליִג ףא לּגָתְו חרְפִּת רפי :תֶלְצַבחּכ
 ןירָשהְו למְרּכַה רדה ּהֶלְּתְנ ןֹונָבְלַה דוב
 פ | ּוניהְלֶא רֶדָה הָוהְודוְבְכ וארו הָּמִה

 :ּוצמא תָלְשָּכ םִיּכְרְבּו תָפְר םִיָרי וקח
 ואָריִּתִדלַא ּוקְזַח בָלדיִרָהְמְנְל ּורְמֲא

 אבי םָקָגי םֶכיֵהְלֲא הָּנַה
 :יםָכֲעׁשיִו אֹוָבְי אּוה םיִהלֲא לוני

 :הָנְחַתּפִּת םיִשְרח ינְזאְו םיָרְוע יגיע הָנחְקְּפִת זָא
 םלא ןושל ןְרֶתְו .חספ לָיאָּכ גלי זאפ

 :הָבָרְעּב םיִלָחְנּו םימ  רֶבְדִמִב ּוָעְקְבַנ"יִ
 םִיָמ יִעּוְּבַמְל ןֹואַמצְו םנאל בשה הָיָהְוי

 :אָמְנְו הנק יְריִצָח | יּהַצְבַר םיִּנִת הָנָנְּב
 ּהָל אֵרָקִי ׁשֶדקַה ְְּרַדְו "רד לולסמ םָׁש-הְיָהְו

 תי אל םיִיוָאְו 'ְִה ךלה ומלאה אָמָמ גָרְבדאל
 םֶש יאָצְמַת אל" הָּנֶלעְיִלב תויח ץיִרְפּו הָיְרַא םָש הָיְהְייאל

 ןּובְׁשְי הָוהְי יִיּודְפּוי :םיִלּואָג 'ּוכְלָהְ
 םשאר-לע םָלֹוע תֶחְמשְו  הָּנְרַב ןויצ ּואָבּו

 פ | :הָחְנֲאְו ןוגי ּוסָגְו ּונישנ הָחְמְשְו ןושש
 למ ביִרְחְנְס הָלָע ּוהָיְקזח ּךְלמל הָנָש הָרׂשֲע עֵּברְַּב יַהְיַיי 6
 \רּושאְּדֶלַמ חַלָשיו> :םֶשְּפְתִיַו תֹוְרָצְּבַה הָדּוהְי יִרָעְִלְּכ לע רּוׁשַא

al?ל  | cs)15 *1 םָש | * 1 ָהיֵצַב | < מפ (6א 16) ּודְקַּפ אל | 16 * 41 (זתש  
 cf 15° | © ins 6 51155 הוהי cf 62( | 17 nonn MSS) ןהל | Cp 35, 1 *1 ושש
 (1MS) | ל 1:חרפת et) תלצ 3 sine 1( | 2 121155 7 | 4 * ins םקנ || < ins אובו |

cf51 'ָשיִו | 7 * 2255 ה--; 1[. ..] הָצְבַר | * 1 וז הָיְהְת הנע תֹונְּב רַצֲח  
34,13 | 8 * >18MSS 3; 6 רֹוהַט | b- fit add | 51 prb ומעל et trsp , ad 

 . cf IMS 6A | Cp 36, 1 61 36 2 18,13םָׁש;  | g ** ada? ||? huc trspךרדי
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 דמעיו' דַבָּכ יליִחְּב והיקזח ְךָלַּמַה-לֶא הָמָלׁשּוְרי שיִכְלִמ הָקְׁשְבר"תֶא
 םיִקיִלא ויל אָציִו :סבוכ הָרָׂש תַלְסְמּב הָנּוילעַה הָכְרְּבַה תַלֲעְתִּב

Je יי .. 
. 

 :ריִכזמה 'ּףַסְִֶּב חאויְו רפה אָנְבָשְו תיִבה"לע רש ּוהָיקְלחְ
 ךלמה רַמָאְדהֶּפ ּוהיְקְזִח-לֶא אָנּורָמֲא הָקְׁשְבַר םֶהיִלַא רמו
 -ָּדַא יִּתְרַמֲאפ ם ָּתְחטְּב רֶׁשֲא הוה ןוחָּטִּבַה הָמ רּושא ְּךֶלַמ לונה

 ִתָרְמ יכ ְתָחַטּב ימ"לע הָתע הַמחְלל הָדּובְנו הְָע םִתָפְש"רבּ
 רֶׁשֲא םִיַרְצִמ-לע הָּזַה ץיוצְרָה הָנָּקַה תַנֲעְׁשִמ"לַע יִּתְחַטְב הגה יב
 דלָכְל םִירצַמְְּלַמ הָעְרַּפ ןּב ּהָבָקְנּו וָּפַכְב אָבּו ולָע ׁשיִא ְךַמסִ
 אולה ּונְחֲמְּב ּוניָהלֲא הָוהְילֶא יֵלֲא רמאת-יִכְוז :וילע םיחְטְּבַה
 הָדּוהיְל רַמאיַ יָתחּבְזִמ"תֶאָ ויתֹמְּב"תֶא ּוהָיִקְזַח ריִסַה רֶׁשֲא אּוה
 -תֶא אנ בֶרָעְתַה הָּתַעְו ּווֲחְתְׁשִּת הזה ַּבזִּמַה נפל םלׁשּוְריִלְו
 ל תֶתָל לכּותְִא םיטוס םִיפְלַא ל הָנּתֶאְו רּושַא ףלמה ינדַא
 יִנֹדַא רב דַחַא תֶחַפ יִנָּפ תֶא ביִשָת ד .:םהילע םיִבָכְ

 הלע לא רַמֲא הוה :ָּתיחְׁשהְל תאָזַה ץֶראהלע יתילע הוה
 חַאּויְו אָנְבָשְ םיקילא רמו: :הָתיִחְׁשַהו תאְּזַה ץֶרָאָה" לא

 -לֵאָו ּוָחְנַא םיִעָמְש יכ תיִמְרא ךיִנְבַעְ"לֶא אגד הָקְׁשְברלָא
 הָקָׁשְבַר רמו :המוחה-לע רֶׁשֲא םָעָה יִנְזֲאְּב תידּוהי ּוניִלֶא רֵּבַדּת
 אּלֲה הָלֶאָה םיִרְבְּרַה"תא רב ירא יִנֲתְלְׁש ְךיֶלֲאְו דינדא לֶאַה
 -תֶא תֹותְׁשלְו יםֶהיאְָרֹח"תֶא לכֲאל הַמֹחָה"לע םיִבְׁשִיַה םיִׁשְנַאָה-ילֲ
 רמו תיָדּוהְי .לוחג"לוקב ארק הֶקָשְבִ דמעיוי3 :םֶכָמִע יםהיניש
 -לַא למה רַמָא הביי :רּושא ְּךֶלמ לודְּנַה ףלמה יִרְבְּד-תֶא ּועָמְש
 םֶכְתֶא הַמְבָידלַאְו5 :םֶבְתֶא ליִצַהְל לכוודאל יִכ ּוהָיְקְזַח םֶכָל אשי
 תאּזַה ריִעָה ןַתָּנִת אָל הָוהְי נלי לצה רמאל הָוהְיְדְלֶא ּוהיקֶזַח

 מַה רֿמָא הכ יּכ ּוהיְְזִחלֶא ּועְמְשַתְְלֶא< :רָׁשֲא ְךֶכֶמ דָיְּב
 ותָנֲאְּת שיִאְו ֹונְּפַנׁשיִא ּולְכֲאְו יִלָא ּוָאְצּו הָכְרְב יִתאְשָע רושא
 םֶכְצְרַאְּכ ץֵרָא-לָא םֶכְתֶא יִּתְחְקָלְו יאבדדעי* :וךובדימ ׁשיִא ּותְשּ
 + 23155 ליַתְּב | * 2 ז8 ז7*+ אביו לעיו | 3 * 28 18,18* +"לֶא אָרְקיַו
 ֶּלמַ | 5 cf ad 2R 18,18. 37 | 4 cf ad 2R 18,19 | 5 1 6 ca 20MSS, 2R תי

g cf a4 2R6 * 25 +הֶּתִע | ל 28 + ל | 7 28 ןורמאת | 8 2 ְלֶמדתֶא |  
 1824 || נס = 2R (prb rectius) ות-- הֶּזַה םּוקָמַה-לְע | 12 *]1 לֶא | ל א?
 םֶהיֵאְרַח, ס םֶתָאּוצ | * א ? םֶהיִניִש, 0 םֶהיִלְגר יִמיִמ | 13 28 (61166005) רַבְּד |

 16 8% ךלמ | 17 2R+vb nonn et יִּכ 18 init pro ]פ.



 te םֶבְתֶא nec :יםיִמְרְכּו םֶחָכ זירא שוריִתְו ו ץרא

 אלה ושילחיויז .גידמ הָוהְי לרב ידימ םַצְרא
 אבי :והנעת אל רמאל איָה למה תַוָצְמדיִּכ רב ותא
 ףסַאְהְִּב חָאֹויְ רָפֹפַה אנְבְׁשְ תִיּבַה"לע-רַׁשַא והיקְלַח- ןּב  םיִקיִלֶא
 :הָקְׁשְבַר יִרָבַּד תֶא ול ודנו םיָדָנְב ַעּורְק והיקְזִחְדלֶא ריֵכְזַמַה

 קָׂשַּב סָּבְתִיַו ויָדְנְּב"תֶא ערקינ ּוהיקְזִח ךְלִמַה עמׁשַּכ יהיו 7

 אָנְבש תֶאְו תופה"לע"רָשא םיְִלָאדתֶא חלָשי%> :הָוהְי תיּב אב
 ץֹומָאןְב ּוהָיְעָשְוהלֶא םיִקַשּב םיִסּכְתִמ םיִנֲהְכַה יגְקז תֵאָו רפופה
 הֵצֲאְנּו הָחְכותְו הָרְצְ"ּוְי ּוהָיקְזַח רָמָא הָּכ ויָלֵא ּוְְמִאּיַוי :איִבָּבַה
 למָשי ילוא+ הלל .ןוַא חָכְ רַבְׁשַמ"רע םיִנָב ּואָב יִּכ הָנַה םִיַה

ee eee 

esוהָיקזח למה יהב ואבי | | תאמה .תיִרְֵּׁשַה דע  
 והָּכ םָכיֵגְרֲא"לֶא ןּוְרְמאְת הֶכ ּוהיָעַׁשְי םָהיֵלֲא רֶמאָיֿ :ּוהיְעַׁשְלֶא
 ירענ פרג רש ָתְעֹמְׁש רֶׁשֲא םיִרָבְּדַה נְִּמ אָריִּת"לַא הוהְי רָמֲא
 -לֶא בֵׁשְו הָעּומָש עַמָשְו חור וב ןתונ יִנָנַהז :יִתֹוא רּוׁשֲאְדְלַמ
 -תֶא אָצְמִיִנ הָקְׁשְבַר בָשיַו :ּוצְראְּב בֶרָחּב ויתְלַּפַהְ וצְרַא

 עשוי :שיקלמ עֶסְנ יִּכ עמ יכ הָנְבְללַע םָחְלִנ רושא ל
 תא םֵחָלַהְל אָצָי רמאל שּוּכדִךְלִמ הָקַהְרִתְִ לע
 -לֶא hank הכיס מל וה קויל םיִכָאְלַ השי לעַמשיַו

 תמש הָתַא הגה :רושא רלמ ךִיְב לשר תת ל ראל
 :לֵצָנְּת הָּתַאְו סירה תוצְראָה- לבל רּושא יְלַמ ושע רֶׁשֲא

 דָפרא דל תמיד הי 5 רש דע צר ןח
 םיִרָפְּסַהתֶא ּוהָיִקְזִח תק :הָּועְו ענַה םִיְוְרפס ריִעָל ְּךלַמּ

>2R |8 ,34) ןורמש ץרֶא יֵהלֲא הִיַא ] 20  Ig ins (cfad2R2 'צַה :לֵצַהַה || R18  
2R QW (6+ rai37, 3 60 80 23 103 | 0 5 0ז 5 לֶא | ל  Cp22 63" |  

. 66070660 sed ? origin) | 10 °° >2R® | 12 5% 2RBL 4 kai. ] ל 64 
2R | 13 1? ריִעָה (ל 'ָמ <2R6M55( | 14 1 rb 6 6 sing. 
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 יֵנָפְל ּוהָיְקְזַח ּוהְׂשְרפַו הָוהְי תיִּב לעיו ּוהֲאָדְקִי םיִכָאְלּמַה דָיִמ
 יהא תֹואָֿבְצ ההיפ :רמאל הָוהְי-לָא ּוהיקֶזִח סלָּפָתיַי :הָוהְי
 ץֶרֲאָה תֹוכְלִמַמ לכל בל םיִהלֲאָה אֹוָה"ֹהִּתַא םִיבְרְּכַה בשי לֲאָרְׂשִ
 עמְׁשּו ָךְנזִאו הנהְי הָטַה" :ץֶרֲאָהתָאְו םִיַמָשַה-תֶא ָתיִשָע הָּתַא

 חלש רֶׁשֲא .בירחנס יִרְבּד"לְּכ תֶא עֿפְשּו הָאְּויִדניֵע הָוהְי חק
 -לָּכיתֶא רּושא יִכְלַמ ּוביִרֲחָה הָוהְו םֶנְמֶמי* :יַח םיִהלֲא הָרָחְל
 םיִהְלֶא אל יִּכ ׁשֵאְּב םֶהיֵתְלֲא-תֶא ןתָנְויפ :יםָצְרַא"תֶאְו" יתֹוצָרֲאָה
 הָוהְי הָּתַעְופ :םּוְדְּבַאְיו ןְבֲאְו ץע םֶדָאדיִדְי השעמ"םא יִּכ הָמַה
 ao ©” e290 יהוה הָּתַאיִּכ ץֶרָאָה תֹוכלְמַמלּכ ּרעֶדְנְו ודמ ּונעיִׁשֹוה ּניִהלַא

 הָוהְי רמָאזהּכ רָמאל הקל ץ ad 5 ּוהְיעַשְי הלני בל

 ומ הָוהְ רָּכּדרְׁשַא רַבְּרַה
 ןויצזתַּב תֶלּותְּ ל הָנעֶל ל הוְּ

 :םֶָשּוִי תב הֶעיִנֲה ׁשאָר יח
 לוק הָתומיִרַה יִמ"לֲעְו ָּתְפּגו ָתָּפַרַח יַמתֶא*

 :לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְק"לֲא ףייע םָרְמ אָשּפַ
 יקר בֶרְּב רֶמאּתַנ  'יָנֲֹא ָּתְפְרַח "ףיִדְבַע דב

 ןִנְבְל יִתְּכְרִי םיִרָה םֹוָרְמ יִתיִלָע נָא
 ויִשּרְּב רַחְבִמ יָזְרַא תמוק 'תֹרָכֲאְ
 :ולמְרּכ רעָי  וצק םוָרָמ יאֹובֲאְו

 'םִיָמ יִתיָתָשְו יִתְרַק יגַא5
 :ירוָצְמ יִבאָו לָּכ יַמֲעְּפ-הכְּב יֹבְרְחַאְו

 יִתיִשָע ּהָתּוא  קּוחְרִמְל ָתְעַמָשְדאולַה
 ָהיִּתאָבַה הָּתַע "ָהיֶּתְרִציִו םָדָק יִמיִמ
 :תוְרְצְּב םיִרָע םיִצָנ םיִלג תוָאְשַהְ יָת

 ושבו ותַח | די-יִרְצק ןָהיִבָשְיויז
 אָשָּב קַריִו הֶדָש בָשַע יָה
 :המק ינפל "הָמֶדָשּו תג ריִצֲח
D3 |2> | 18 *1?ּומי— | * 16 131155 2ת R2< ךיניע | ל R | 17 *2R16  

 56 cf ad 28 | 20 * 251155 2R + אָנ | ל ins 6 2R םיִהְלָא | 21 * 289 לע | 6
ler ₪ 6 | *1יִּתְעַמַש | 24 * 2 יִכָאְלַמ | < 6 44 2 |  + et 2R 

 6 2R ןולָמ | 25 * ins 6 2% DQ | "1 יא | < 1 ? רוצַמ | 26 * 1 ? 'ַצָי | ג יהו
 27 * 2% ושביו | * 28 הָפְדְשּו | < 1 ₪: ּהָמְק a1( םיִדְ)
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 :יִלָא ָךְלִנַרְתַה תֶאְו יִּתְעָדִי ְךַאֹובּו ְךְתאֵַצְו ְּךִּתְבְׁשְוי8
 נא הֶלָע ףננאשו יִלָא ל ףַַּרְתִה ןענפ

 יִתְפָשּב יִּנְתַמּו ךֿפֲאְּב יחח יְּמׂשְ

 תואָהךָליהָווי הב תאָּבירָׁשַא דב ְךיִתֹביִׁשֲה
 יסיָחְׁש תיִנָשַה הָגָשַבּו ַיֿפָס הָנָשַה לוָכָא
 :םירפ יְלוָכֲאְו םיִמָרְכ ּועָטְנְו ּורְצְקְו ּוָעְרַז תיִשיִלָשַה הָנָשבּו

 הֶשעְי הָטִמִל שש יהרֲאְׁשּנַה הָדּוהְיתיִּב תַמיֵלְּפ הֿפְסִיְו
 :הָלעֶמְל ר ןויצ רַהַמ  הַמיִלפּו תיא אַצַּת .םֶלָשּורִמ יב

 : :תאזהׂשע תֹואָבְצ הָוהְי תֶאְנְק
 רּושא ְךֶלָמ"לֲא הָוהְי רמָא"הָּכ }ל

 ץח םָׁש הָרּוידאְלְו תאּוַה ריעָה-לֶא אובָי אל
 :הוהְי| ספ :הללס היל ךּפְׁשוהאלו ןֵגִמ הָנַמְּדקִי"אלְ

 -םָאָנ | אֹוָבָי אל תאנה ריעָה"לאְו | בְָּ הָּב ָּבירָשַא רָב
 ס  :יְִבע דֶוּד ןעָמְלּו יֵנעַמְל ּהָעיִׁשֹוהְל תאּזַה ריִעָהלַע יֶתֹוּנַנְו
 הֵׁשְמֲחו םיִנֹמְׁשּו הֶאַמ רּושא הָנֲחַמְּב הָּכִיַו הוהְי ְךֶאָלַמואצנ<

 בשני עפל :םיִתמ םיִרנְפ לכ הגַהְו רקבב ּמיְִׁשו ףֶלֶ
 ותיּב הָיֲחַּתְׁשִמ אוה יהיו :הָונְנְּב בָׁשיו רִׁשֲאִלָמ ביִרָחְנס
 ּוטְלְמִנ הָּמַהְו בֶרָתַב ּוהָּכה ינְּב רֶצֲאְרׂשְי יִָּלמַרדְַו והלא יָָּרסִ
 ספ | ויָּתְחַת ֹונְּב ןְדַחירסַא ףְלְמיו טְרְרא ץֶרֶא

 -ןֶב ּוהְיְעְׁשִי ויָלֵא אובו תומל ּוהָיקְזִח הָלָח םַּהָה םיִמיְּבי 8
 הָּתַא תַמ יִּ תבל וצ הָוהְי רָמָאדהְכ ויל רַמִאיַו איֿבָנַה ץומא
 :הָוהְילֶא ללְַּתיו ריקהדלֶא וי ּוהָיקְוִח בפיו :הָיָחְת אָלְו

 מאב נפל יִתְְלהְתַה רשא תא אָניֶכָז ְוהְי הָנֲא רמאיוי
 ם לדג יֵכְּב ּוהָיְִזִח ְךַבַנ יִתיִשָע ְּףיֵגיִעְּב בופהו םֶלָש בלֶבּו
 יּוהקְזַח-לֶא תראו הי :רָמאָל ּוהָנְעְׁשִ"לָא היהְיירַבּד יהיו

 לּושַא"ךלְמ כמ" :הָנׁש הָרְשָע שמח ךיוגוילע יףסוי ננה ְּךָתעָמּד

30°2R291? ףנואשו |  | add, cf29יִנָפְל | °°  ins frt (cf ad 2B) hp28 *  

 שיחס ; 141155 םיחש | 1% .לוכָאְו Qס ולכָאְ | בז * 386 ? | ל-* 1 ? יִרַפּו |
pr ins | 37 % * cf 86 2R | 38 * dub;2> | 36 28 + אּוהַה הָלְיְלַב יהי; R*32  

ninrag) |, 4 uC 21% 17,31 || © prpsחרננ  velו ךוסנ שפע a)1? ףדרמ  

Cp 38,2>2R6™MSS | 42R+8 'ש)) | ( cf 855 ebosareserרצארשובנו נב,  
2R +vb nonn | 5 °1? qo.2 דיִגְנ | 5°. 6 R + ‘pyבוש || ל  vb nonn || 5 *2R 
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 תֹוֲאָה ָךְל"הֶזְוז :תאְּזַה ריִעָהְילַע יִתֹונַנְו תאְּזַה ריִעָה תֶאְו ְךֶליִצַא
 יִנָנַהְיא :רָּבְּד רֶׁשֲא הזה ו הוה השעי רֶׁשֲא הָוהְי תֶאַמ

 תינרְחֲא ׁשֶמׁשּב חט תֹלֲעַמְּב דרי רשא תולעמה לתא בישמ
 פ = :הָדָרָי רֶׁשֲא תֹולֲעַמַּב תולעמ רֶׁשֲע ׁשֶמָׁשַה בָשָּתַו תולעמ רֶשע
 :ויָלְחַמ יֵחַו ותלחּב הָדּוהְיָלָמ ּוהָיְקְזִחְל בָּתְכַמ

 הָבָלֲא יִמָי יֵּמְדּב יִּתְרֿמָא יָנֲאוס
 :יָתֹונְׁש רָתָי יּתְדקְפ לֹואְׁש יֵרעְׁשְּב

 םייחה ץֶרֲאְּב יהי הי הָאְרָאדאָל יִּתְרַמִאיי
 ילְדֲ יבְׁשּוי-םע דוע םֶדֶא טיִּבַא- אל
 ייעד לֵהֲאַּ יִּנַמ הָלגִנְו עֶסְנ ירד

 יִנֲעְצַבִי הָלִּמ | יח גַראָכ יִּתְרַפק
 רקּבדדע ייִתָּנׁשיג :'ינֲמיִלְׁשַת הָלְיְלִדע םוימ
 :ינַמיִלׁשַּת הָלְיְלידִע םָיִמי יָתֹומְצע-לְּכ רָב ןכ ירא

 הָגֹויִּכ הָגְהֶא ףַצְפצַא ןּכ "רּנָע יסּוסּכיי
 :יִנְבְרָע יליהָקְׁשַע 'הָוהְי םָמַל יניע 'ּולד

 הָשַע אּוָהְו יִ"רַמָאָו רֵּבַרַא-הָמי5

itיִנייַחְהְו יֵנַמיִלֲחַתְוי יחּור יח ביל ויחי טיל ינדא : 

 רַמ יל"רמ םיולָשְל הגה
 ללב תַחַׁשִמ יִׁשֹפַנ יִּתְתַׁשֲח הָּתאְ
 :יֵאָטֲח"ִלְּכ וג ירחַא ָתְבְלשָהיִּ

 ךללהְי תֶומ ות לוָאׁש אל יי
 ְָתְמַאלָא | רֹוביֵדְְו ּוָרְבׂשִידאל
 ְֲּתִמֲאלֶא עיֶדֹוי םיִנָבְל בָא םֹויַה יִנָמְּכ ְֵּדֹוי אּוה יח יחי
 :הָנהְי תיּבדלע ּונַָח יַמי"לְּכ ןגננ יתּוניִנְנּ יִנָעיִשוֶהְל הוה

 :*יַחְיְו ןיחשהדלע ּותְרַמִיְוי םיִנָאְּת תָלֵבְּד ּואְׂשִי ּוהָיְעַׁשִי רָמאַוי
 פ  :הֹוהְי תיֵּב הָלֲעֲא יכ תא הָמ ּוהָיְקְזִח מאיו
 7 66 30 21. 22 | 8 2R aliter ] 9 1 ? םָּת- | ro l הָמּודְּב cf w 115,17 | "יו

 prb 6 21155 3 חוהי | * 1 ”?prb 6 8/1585 + MS דלח || 12 * 1 םיער |? זק:
 ad רקב 13 || 13 *1 יִּתְעְּוש cf 6 || ל add )dittogr) | 14 * KD | ל >6 | <

ada) | * 1 WY oppressio, cf 119,122; prpsינדא (?  (Hi 16,20( || % mlt MSSופלדה  
 יִנָנַעְו יִל"הָביִׁשְקַה | 15 *1 ? ולדרמאו | ש 16 ₪ || * ? 1 לכו || ל-* ? 1 יִניִיָחַתְו |

|2r.22in2R178 >6%8) | :1 6 6 ּתְכָשָמ | 1? לַעיִלְּב | 816697 ֶּרְמַח  
 ...ante 7 | 21 == 2R ‘NJ מיׂשיו inp) | 22 2R + vb תסתפ (יִתיִלָעְו ; + .).



39,1—40,8 JESAIA 601 

 םיִרָפְס לֵבָּביִַּלַמ ןְראַלּב"ןֵּב ןְרַאְלב יִּדַדְרְמ חלָׁש איִהַה תַעְּבי 9
 ּוהיקזח םֶהילְע חמשיו> :'קֶזַחִיַו הָלִח יִּכ 'עמשינ ּוהיקְַלָא הָחְנִמּול
 ותֶאְו םיִמׂשְּבַה-תֶאְו בֶהְּזַה-תֶאְו ףָסְּכַה"תֶא יהֹתֹכְג תיִּבדתֶא םָאְריו
 ויָתֹרַצֹואּב אָצְמְנ רׁשֲאלְּכ תֶאְו ויָלָּכ תיִּב'דלְָּכ תֶאְו בוטה ןַמָשַה
 ּתְלַׁשִמַמ"לֶכְבּו ותיִבָּב ּוהָיְקְזִח םֵאָרָה" אל רֶׁשֲא רַבָד הָיָה"אְל

 ָרְמָא-הָמ ויִלַא רמאיו ּהקזח ּלָמַהלֲא איבה ּוהְעׁשִי אב
 הָקוחְר ץֶרָאמ ּוהְיִקְזַח רָמאיִו ְּךֶלֲא ּואָבְי ןיאמּו הָלַאָה םיִׁשְנֲאָה
 תא ּוהיקְזִח רַמאיַו ְּךָתיֵבְּב ּואְר הָמ רַמאיו+ :לָבָּבִמ יִלֶא ּואָּב
 :יִתרְצְאְּב םיִתיאְרְהדאְל רֶׁשֲא רַבַד הָיָה ּואָר יִתיֵבְּב רֶׁשֲאלכ

 םיָמְי הגה :תוְבְצ הייר עַמְ ּהָיְקְַ"לא העשוי רָמא
 הָּנַה םויה"דע תבא ּורְא רֶׁשֲאו ַּּתיִבְּב רֶׁשֲא"לַּכ  אָשְנְו םיִאָּב
 רֶׁשֹא ָּךְִּמ אָ רֶׁשֲא ךיִנְּבַמּוז :הָוהְי רַמֲא רַבָּד רויאל לבב
 -לֶא ל ּוהיִקְזִח רמי :לֵבְּבְךלָמ לָכיִהְּב םיסירס ֹויָהְו וחקי דילות

 תַמָאְו םולֶש 'הָיִהְי יכ רָמאיו" ְתְָּבִּד רֶׁשֲא הָוהְידרְַּד בוט ּוהְיְעַשי
 ס ורמי

 :םָביֵהְלֲא רַמאי יָמע ּוָמֲחנ ּוָמֲחְני 0
 הלא ּוֵאְרְִו םֶלָשּורִי בל-לע ורד

 ּהָנֹוֲע הָצְרנ יִּכ .הָאְבְצ הָטְלָמ יִּ
 פ  :ָהיֶתאטחילְכְּב םיִלְפַּכ הָוהְי ךימ הָחְקָל יִּ

 הנהְי ְךֶרּד נפ רבְדּמַּב ארק לוק
 :וניהלאל הָלְסִמ הָבְרַעַּב ּורְׁשִ

 לָפְׁשִי הַעְבַנְו רַהלָכְו אׂשָנִי איָנ"לּכּ
 :הָעָקַבְל םיִסָכְָהְו רושיִמָל בְקָעָה הָיָה
 פ בד הָוהְי יפ יִכ ודה רָשְּבלָכ ּוָאְרְו הָהְי דובָּכ הָלְגְנְו

 אָרְקִא הָמ יֹרַמֲאְו ארק רמא לוק
 :הָרְׂשַה ץיִצָּכ 'יּהְסמִילָכְו ריִצָח רָשְּבַהלָּ
 :'םַעָה ריִצָח ןְכֲאי וָּב הָבָשְנ הָנהְי חור יִּכ ץיצ לֵבָג ריִצָח שביל
 ...| 7.. ס :םלּועל םִוָקִ ּוניהלאדרבדו ץיצ לבב ריִצָח שביל

 ו 39, 1 5 8 ךדארמ || ? 6 + a 060066 | * 2R ph יִּכ | 5 2 ּוהיקְזִח |
Cp 40,2< סמ | R || 3>2R || 8 %-* >2R6? || 5 6 yevecow21% 20,13 || ל  ad5 6[  

 2 4 ? הֶאְלַמ | 3 >6 | 4 56 41 | 5 6 םיהלא תעשי; 1 4 (6/ 52,10) | 6 *16 9
IPetr 1,24 Orig 0. 0076 % gloria hominis, 9 gl.רַמאָו | 0 6/5650 6ט0קששחסט,  

ejus, Aug al claritas ejus; 1 ודוה vel ורְדַה (a1 (1דבְּכ | 7 55 ? add (vs 7 >64). 
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 2 היעשי 25—40,9

 ןויצ תֶרָשְבְמ ךָל"ילע הברה לעפ
 יאְריִּתִדלַא יִמיִרָה םֵנׁשּרְי תֶרָשבְמ ךלוק חפב יִמיִרָה
 .םֶביִהְלֶא הָּגַה הֶרּוהְי יִרָעָל יִרָמִא

 ול הָלָׁשְמ ער אבי קָזְחִּב הָוהְי ינדא הָּגַהיי
 | :ויֶנָפִל וָתְלְעְפּו ותא ֹורָכְׂש הגה
 ץּבקְי וערֶזּב .הַעְי רע הָערָכ

 ס | לַָהְנִי תוְלע אָשִי ֹוקיַחְבּ םיִאָלַט
 ןּבִּת תֶבנַּב םיִמָשְו םִיַמ ולעׁשּב דָדָמדיִמ 2

 םיִרָה לת לקשו ץֶרֶאָה רפע שלָשַּב לכ

 :םִָנְזאָמְּב תוָעָבְנּ
 :ּונָעיִדוְי ותָצִע שיִפְו הָוהְי ַחּורדתֶא ןְבִתיִמינ

 טַּפְׁשִמ חַרָאְּב ּוהָדְמִלְיַו ּוהַגיִבְיו ץַעונ יַמיתֶאיצ
 :ּונָעיִדְְי תֹונּובְּת ְֶּרָרְו 'תעד ּוהָדָמַלְַ

 ּובָׁשְחְנ םִיַנְזאְמ קַתְׁשְכּו יֵלְִּמ רֶמָּכ םַנ ןָהי
 רֶעְּב יַד ןיא ןונָבְלּוי5 :לופו קַּכ םיִּיא ןה
 פ הלוע יה ןיא ותּיחְ
 :ֹולובְׁשְחְנ ּוהָתְו סָפָאַמ ּדְנַנ ןיַאָּכ םִיֹונַה"ְלְּכ זז

 :ולדוכרעת תּוְמדִהַמּו לא ןּוְּת ימלאו
 ּונָעְקִרְי בָהְנּ ףרצו שח ְּךֶסֶנ לֶסַפַהי

 רֶחְבִי בָקְרי-אְל ץע יהָמּורְּת ןְּבְסְמִה> :ףרוצ ףָסָּכ תֹוָקְתְרּ
 :טומְי אל לָסַפ ןיֶכָהְל ול-ׁשָקבִ םֶכָח ׁשֵרָח
 םֶכָל שאָרַמ דגה אולה ּועָמְשת אֹוָלֲה עְרַת אוליי
 :ץֶראָה תוָרְסּומ םֶתּוניִבַה :אולה

 םיִבְנְחּכ ָהיֶבָשְיְו ץֵרָאָה גוח-לע : בָׁשיַה2*
 :תֶבֵׁשָל ילָהְאּכ םֶחֶּתְמִיו םיִמָש יקּדכ הָטּונַה
 :הָשָע והְתַּב ץֶרֶא יט ןיאל םיִנֶזּור ןתונה 3

 סע רָב ששילב ףָא ועזב ףַא עט ףָא=
 פ  :םָאְׂשִת שק הָרֲעְסּו ּוׁשְבִַו םֶהָּב ףׁשְגיםנְו
 :שוךק רמאי הָוְׁשֲאְו יִנּוְיְמדְת יִמדלָאְו 5

 9 קֶותִּב | זז? 1 וקיחב RE ץבקי | 2 60 . ( זע ץףצ) |

 14 ada? (cf 6( | 151? ולוטי | זס וב ףרצי שו ףיסוי (19 >6) | 20 = >0;
6 duoiwua kareckevadev (avtév <2555(; 1 frt lin ןוכמל (cf ad 41,7) || 

21 fit | תּודְסיִמ | 22 * 6 06 kaudpav = Pp, 1 א | להאּכ 
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 הָּלֵא אָרְבדיִמ וארו םֶכיִנְיִע םּורָמדּואש5
 אָרָקִי םֶשְּב לְכָל םֵאָבִצ רָּפְסִמְב איצומה
 ספ  ורָכְענ אל שיא כ ץיִּמַאָו םיִנֹוא בָרַמ

 לֵָרׂשִי רְַּתּו בקעי רמאת הָמל
 :רֹובֲעַי יֵטָפְׁשִמ יִהְלֶאְמּו הָוהְימ יִּכְרד הָרּתְסִ
 ָתְעַמש אָל"מֲא ְּתְעַר יי

 הק רק א עני אל יקי אל
 :הָּבְַי הָמְּצְע םיִנוא ןיִאּו חָּפ ףַעַיל ןתנפ
 :ּלׁשְּכִי לוָׁשְּכ םיִרּוחְבּו :ּועְִיַו םיִרָעְנ עו
 םיִרָשְנַּכ רֶבָא ּלֲעַי תכ ּופיָלֲחָי הָוהְי וקני

 ס  ּופַעיְי אלו ּוָכְלִי ּועָניִי אָלְו ּוצּורְי

 יחְכ ּופִלֲחַי םיִּמאְלּו  םייא ילֲא ושיִרַחַהי 1
 :הָבָרְקְנ טפְׁשמְל וָּדְחִי ּורָּבַדְי זֶא ושי
 ל והארי קָדְצ תֶרֶזִמִמ רעה יַמ2
 ידרי םיִכָלָמּו םַיּג ונפל פי

 :ְתְׁשִק ףָּדנ שֶקְּכ וברח רפְעַּכ תי
 :אֹובָי אל ויִלנרְּב חַרָא םוָלָׁש רֹוָכעַי םַפְָּר
 שאְרְמ תורּדַה ארק .הֶׂשעְו לַעָפיִמ
 :אּוָה"יִנֲא םיִנֹרֲחָא-תֶאְו ןושאר הָוהְי נא
 :ךּותַאְינ ּובְרְק ּודָרֲחָי ץֶרֶאָה תוצְק ּואָרייְו םִיֲא ּוָאְרּי
 :קֶזִח רמאי ויָחֲאְלּו ּורְזָעַי ּוהָעְרִתֶא שיא
 םַעָּפ םֶנֹוָה"תֶא שיִטּפ קיִלֲחְמ ףרצ"תֶא שֶרֶח קוו
 ס :טֹומִי אל םיִרָמְסַמְב ּוהְקּזַחְיַו אּוה בוט קבל רמא

 ְיִּתְרחְּב רֶׁשֲא בקעי יְּבַע לֵאָרְׂשִי הָּתַאְו
 :יִבָהֶא םֶהְרְבִא ערֶז

 ךיִתאְרְק ָהיֶליִצַאמּו ץֶרָאָה תֹוצָקִמ * ךיתקזתה רֶשֲאַל
 ְחיִּתְסַאָמ אל ְךיִּתְרַתְּב | הָּתַאיִּדבע ל רמאו

 יִּתְחַכְותְל ּולַחִי 6 4031 | 2 *1 דרי  = prpsז , + 6 | Cp 4rץֶמאְו 1 26
vel 6 6 vיָחָר | * 1 ? םֶנְּתַי )vel ,(ת' a1 )cf 6( םֶּתשק . . םֶּברח | 5 == ₪ 
add; 6 IY pro ?ודרחי (vel ? in fin vs + (טּפְׁשִמַל ודחי | v 6. 7 6 
coniung c 40,19. 20. 
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 604 היעשי 24—41,10

 ְיָהלֶא ינֲאיִּכ עתְׁשַּת-לַא יֵנָא ךָּמִעיּכ אָריִּתלַאוס
 :יָקְדצ ןימיב ְּיִּתְכַמְּתהַא ְךיִּתְרועףא ךיִתְצַּטַא
 ב םיִרָחְגַה לֵכ ּומְלָּבְו ׁשֹבִי ןַהיי

 :ףֶביִר ישְנַא ּוָדְבאָיַו ןיִאְכ ּויהְ
 ּךְתְעמ יִשְנַא .םֵאָצִמִת אָלְו םֵׁשְקְַּתי*
 msde יִׁשְנַא ספָאָכּ יאק ה

 ס דיר נא אָריִּת- ל ל רָמאַה

 לֶארְׂשִי ִתְמ בקי תעלות לארי
 :לֵאָרְִׂי שודק ךֶלאְגְו הֶוהְיָאְנ ְךיִּתרוֲע יִנֲא

 תֹויפיִּפ לעב ׁשֶדָח 'ָץּוְרָח "גרֹומְל ְךיִתְמׂש הָנִהיפ
 :םיִשָּת ץֶפּכ תֹועָבְנּו קֹדָתְו םיִרָה שוד

 םֶתֹא ץיפְּת הָרְעְסּו םַאְׂשִת ַּוָרְו םֶרְזִתי
 פ | לֶלַהְתִת לֶאָרְׂשִי שרְקְּב הוהיַּב לינָּת הָּתַאו

 הָּתַׁשְנ אֵמָּצַּב םֶנושְל ןיִאְו-םִיִמ םיִשְקְבְמ םִיֹנֹויֿבֲאָהְו םִיָנֲעָה יל
 :םבְזעֲא אל לֵאָרְׂשִי יַהלֲא םֵנֲעֲא הָוהְי ינא
 תֹוניִעַמ תֹועָקְּב ְךֹותְבּו תֹורָהְנ םיִיַפְׁש- לע חַתְפֶא 5

 :םִיָמ יֵאֵצֹומְל הָּיֹצ ץֶרֶאְו םימ"מנַאל רֶּבְדִמ םיִשא

 מש ץעֶו סָרַהו הָטש זָרָא יֶּבְדּמַּב ןָּתָאי
 יְהִי רְּׁשֲאְתּו רֶהְדְּת שיִרְּב הָבָרְעָּב םיִשֶא
 = רצח ּוליִּכְׂשִיְוּומיִׂשיְו עדו ּואְרו ןעמל

 ס  הָאְרִּב לֵאָרְׂשִי ׁשֹודְקּו תאְז הָתְׂשֲע הֹוהְידִי יִּ
 למ רמאי םֶכיֵתֹומִצִע ּוׁשיֵנַה הָוהְי רמאי םֶכְבִיִר ּובְרְקי
 :בקעי] הָניִרְקִּת רֶׁשֲא תֶא ונל ודיני ינשיג>

 ּונָּבְל הָמיִשְנְו . ודיִּגַה הָּנַה הָמו תונשארה
 :ּונעיִמְשַה תואָּבַה וא 'ןֶתיִרַחֶא העדגו'

 םָּתַא םיִהְלֶא יִּכ הָעְדַנו רוחַאל תויִתְאָה ּודיִגַה

 החי או העָתְׁשנְו ּועַרְתְו וביִטיִת"ףא
 ס  םֶכָּב רַחְבַי "הָבַעוְת 'עפָאמ םֶכָלְעַפּו 'ןואמ םָּתַאיוַהי

add || 17 ? add || rg trspגְר-- | ל ₪  Var®14 1 תַמְר )6 6אוזססד66) || 15 *  

trsp22 *1? 6 6384 ושי | °°  | prps Do‘niayy (Hier idola vestra)גטס * || 21  
haec vb in fin vs | 23 0 ,הָאְרנְו K? אָרְנְו | 24 * dl? (mtr cs) | ל 1? ןיא 

cf 29 (dittogr) || ° 1 prb Dgg(D), cf expl gr 40,17 || dl? ּוהת 



1-2 JESAIA 605 

 לימשב ארקי" ׁשֶמש-חרְזּמִמ תאו ו ןֹופָצִמ יִתוְריִעַה 5

 :טיִמסָמְרִי רצוי מכ רֶמֹה"ומְּכ ננס אַ
 קיִדצ רָמאֹגְו םיִנָפְלִמּו הָעְדִנְו שארמ ריֵגַהיִמ5

 :םָכיֵרְמֲא עֶמׂשיִא ףא עיִמְׁשַמ ןיא ףא דיֿנֹמְ"ויִא ףָא
 :ןַּתֶא רָשְבְמ םֵלְׁשּוריִלְו יםָגִה הֵּגִהי ןיצְל ןושאריז
 :רָבָד ּוביִשְיַו יַלָאְׁשֲאְו ץעוי ןיִאְו הָלֲאַמּו שיא ןיִאְו אָרָאְול
 פ  :םֵהיּכְסַנ ּוהָתְו חור םהישעמ סָפָא "ןוַא םֶלְּכ הפ |
 יִׁשְפַנ הָתָצַר יִריִחְּב ובָּדְמְתֶא דב" ןָהי ל

 :איִצוי םיוגל טַּפְׁשִמ ויְלָע יִחּור יִּתַתְנ

 :ולוק ץּוחּב עיַמְׁשאָלְו אָשְי אָלְו קַעְצִי אלי
 הָנְּבכְי אֵל הָהְכ הָתְׁשִפּו רובָשְי אל ץּוצָר הָנָקּ

 ץּורָי אָלְו הָהָכְי אָלי :טַּפְׁשִמ איצוי תַמָאְל
 פ | ּולחְיְי םיִיִא ותְרּותְלּו טָּפְשִמ ץֶרָאְּב םיִׂשייֲע

 םָהיִטוְנְו םִיַמְׁשַה אָרוּב יהֹוהְיולֲאָהי רָמָאדהְב

 ְיֶלֲע םַעָל הָמְׁשִנ ןתנ ָהיִאְצַאְצְו ץֶרָאְה עקר
 :הָּב םיִכְלְהל חוו
 דב קְוְחַאְו קֶדֶצּב ףיתאְרְק הָוהְי נא

 :םִיֹּג רֹוָאְל םַע תיִרְבל ךֶנֶתֶאְו ְךְרצֶאְ
 ריֵסַא רֵּגְסִמִמ איצֹוהְל תֹוָרְוע םִיָניֵע ַחְקֶפְל

 ימש אּוָה הָוהְי ינַא* :ְּךָשח יֵבְׁש אל תיִּבִמ
 :םיִליִסַפל יִתְלָהְתּ ןַּתָאדאל רַחַאְל י יִדֹובְבּו
 דיֵגמ יִנָא תושְדַחְו ּואָב"הַנַה תֹונְׂשאָרָהפ

 פ | ּםֶבְתֶא עיִמְׁשַא הָנְחַמְצַּת םָרָמְּ
 ץֶרֲאָה הצקמ ֹותלִהְּת שֶדְח ריִׁש הָוהיְל וריי

 :םֶהיִבְשְיְו םיִא | ֹואלָמּו םִיַה ירו
 רָדק בֵׁשַּת םיִרְצִח ויִרְעְו רֶּבְדִמ אשי

 :ָּוצִי םיִרָה שאָרְמ על יִבָשְ וגר
 :ודיגי םִיֲאָּב ותָלַהְתּו דֹובָּכ הָוהיְל ומישָיַל

 ומָשְב אָרְקֶא 6 453 | ל 1 סבו | 27 יי ו ָהָּתדַּגַה | 28 6% + ןיִאמ [?°= 25
 + |? 6וס + | Cp 42, 16אלו םָּתַא, 1% | 20 * ₪ ? 6 24 | 1 ןיַא )'(

  cf Am 1,2%; Jo 4,165( | 416 MSF yin | 5 = 6(ילכי ! | 2 6 = agוטקסמג
00106 6 0666 | 6 1 frt ') (ter), cf 4)68( | Io prps DY! (w 96,11; 98,7) || 
Ir (6& evppdvenr, 7/9 6 ושושי 



 6 היעשי 43,1—42,13

 הָאְנִק ריִעָי תֹומָחְלַמ שיִאְּכ אֵּצִי רֹוָּבנּכ הָנהְי
 פרג ויביא-לע ירצה עיר

 קָפַאְתֶא ׁשיִרֲחֲא .םָלועִמ יִתיׁשֲחָהי
 :דַחְי ףָאְׁשִאְו םֶשֶא הָעְפֶא הָדְלּּכ

 שיבוא םֶּבְשָעִילָכְו תֹועְבְנּו םיִרָה ביָרֲחָאיפ
 :שיבוא םימנַאו םייַאָל תֹורָהִנ יִּתְמַׂשְו
 םֶכיִרְדַא ּועָדָיְ-אל יתוביִתְנְּב עֶר אל ּךְרֶרְּב םיִרְוֲע רתְבלּוהְי

 רושימל םיִׁשקעמּו רואל יַהיִנָּפְל ּךָשֶחִמ םיִשֶא

 :םיִתְבָּע אָלְו םֶתישע .םיִָבְּדִה הָלֲא
 לָסַּפַּב םיִחְטְּבַה תַשב ּושְבָי רֹוחָא ּונָסָנל

 ס :ּוניהְלֶא םָּתַא הָכְּסַמַל םיִרמָאָה

 :תואְרְל וטיבה םיִרְועַהְו ּועָמש םישְרחהי
 יחָלְׁשֲא יִבֲאְלַמַּכי ׁשֶרֲחְו יֵּרְבַע-םִא יִּכ רּוע יִמפ

 :הָוהְי דָבַעַּכ "רוע .םֶלָשְמְּ רוע יִמ
 :עמשי אָלְו םִיַנָזֶא ָקּפ יִרָמָשְת אלו תּוּבַר *תיִאְרְי

 :ריִּוָאְיְו הָרות ליג וקְרצ ןעמל ץֶפָח הָוהְי
 םלּכ יםיִרּוחּב ַחַפָה יּוסָשְו זּוּב"םע אּוהְו

 ּואָּבְחָה םיִאְלְ יִתְבְבּו

 :בׁשָה רֶמֹאויִאְ 'הָפשִמ למ ןיאו ובל יֵ
 :רֹוחָאְל עַמְׁשיְו בשק תא ןיזאי םֶכְב ימי

 םיִזְוְבְל לֵאָרְׂשְִו בֵקְעַי הָפושְמְל ןֵתְניִמ
 ּועְמַש אָלְו ְּךֹולָה ויכְרְדב ּוָבָאאָלְו ול ּונאָטֲח ּוֵז הָוהְי אולַה
 :ֹותָרֹוְתְּב הָמְחְלַמ זווֲעְו ופַא המח לע משר

 פ = :בלילע םיִשודאְלו וּב"רעֶבּתַו עי אָלְו ביִבָפִמ ּוהָמַהלִתו
 לֵאָרְשִיְָרֶציְו "בלע ךארּב הָוהְי רַמָאהְּכ הָתַעְוי 3

 הָתָאלָךְמְׁשְב 'יִתאָרְק ּףיְִלאָנ יּכ אית
Var® Vrs'q1 | 5? trsp('ךךַּב) | *  addזקפ תֹויַצְל | 16 ==? p14 6% 'ועְלַה | 15  

pro his vb 6% &XAN | oi xupied-מו | 17 6 תוכ- || 19 * 6# יִדָבַע | °° y' post 
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43,2-7 JESAIA 607 

 ְּופַטְׁשִי אָל תוְרָהְּנַבּו יִנֲאְךְּתִא םִיֵמַּב רַבֲעַתְיִּכ*
 es אל הָבָהְלְו הָוָּכִת אָל שָאְומְּ לת

 תחת אָבְסּ שנ םְֹצִמ כ יְִַּנ
 ךיתבהַא יגאו תְָּבְכִנ יִיִעְב ָתְרָק רשאמ+

 :ִּךָשְּפנ תַחַּת םיִמָאְלּו ףיִּתְחִת םֶדא ןֵּתאו
 יִנָא ָךְּתֶאיִּכ אָרְיִּת "לא

 :ךצבקא ברעממּו ףָעְרז איָבֲא הֶרזִּמִמ

 יאְלְכִתִלַא ןָמיִתְלּו ית ןופָפל רמאי
 :ץֶרָאָה הָצְקִמ יִתונְבּו קוחְרמ יֵנְב יִאיֵבָה
 :ויִתיִשְעְדִא ויָּתְרְו ויִתאְרְּב יִדובְכלְו יִמָשְב אָרְקִּגַה לָפז

 :ומָל םֶיְנְזִמְו םישְרחו שי םִיְגיִעְו ךנע-סע איצוה*
 םיִּמֲאָל ופְסֶאְיְו וָחַי יּוצְּבְַנ םִיגַה"לָּכ

 יּנֲעיִמְׁשִי תונשארו תאז 0 םֶהָב יִמ

 יתְרַחּ רֶׁשא ייִדְבעְו הָהְיְנ ודע םָתֲאוס

 אּוה יִנֲאְחיִּכ גניבת יל ּניִמֲאַתְ ועדת ןעמל

 פ היה אל יִרָמאְו לַא רונאל יִנָפל
 :עישומ יֵרֲעְלַּבִמ ןיאְו .הָהְי יִכנָא יכנָאיי

 רז םָכָב ןיִאְו יִּתְעמְׁשַהו יּתְעָשוהו יִתְדִגַה יִכְנָא

 אּוה יִנֲא טומי :לָאדינַאו הָוהְידַאְנ יִדֲע םֶּתַאְו

 ס הגבישי ימּו לַעְפֶא ליָצמ יִדמ יאו
 לֶאָרְׂשִי ׁשֹודְק םָכְלֵאְג הָוהְי רָמֲא-הּכיצ

 םֶלּב יםיִחיִרָב יֵּתְדרוְהְו הֶלָּבְב יְִּחַלׁש םָכְנעַמְל
 :ימָתּנַר 'תיינָאָּב םיִדְׂשכְו
 ס = וםָבּכְלִמ לֵאָרְׂשִי ארוב םֶכָשודְק הָוהְי ינאי

 :הָביִתְנ םיִּנַע םִיָמְבּו ּךֵרָד יב ןתוגה הֶהְי רֶמָא הָפי
 ודחי דּּזַעְו ליַח סּוסְנ"בָבָר איִצומַהיל

 :ּוְבָכ הָּתְשִּפַּכ ּוכַעָּב ּומּוקָילּב ּובְּכְׁשִי
 41 + תמְדַא ] 9 בל | 81 איצוה vel ואיצוה | ף 1? 6 68 וצְבְקִי | ל 6
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 608 היעשי 43 ,1 344.7

 :ּונְנּבְתּת-לַא תֹויְנְמְדקְו תונשאר ּוְרָּכְזִּתהלַאפ
 ָהועְרִּת אולה חָמְצִת הָּתע הֵׁשְדֲח השע יִנָבָהפ

 :תֹורָהְג מיי רד רֶּגְּמַּב םיִשָא ףא
 הָנֲעַי תֹוָנְבּו םיִנִפ .הָרָשַה תֶיַח יִנְּבַכְתִי

 ןמיִשיִּב תֹורָהְנ םִימ רָּבְדמַב יִּתַתָנִיִכ
 :ּורַּפסִי יִתְלַהְּת יל יִּתְרַצְנ וזזםע=י :יָריֵחְב ימע תוקָשַהְל

 :לֵאָרְׂשִי יִּב ְתֶענָיייִכ  בקעו ְתאָרָק יִתֹאדאָלְו=
 ִנֲתְַּבִכ אל ְּיַחְבְזּו ְּךיִתלְע הש יל תאיְבַהאְל

 :הָנּובְלְּב ְּךיִתְעַנֹוה אָלְו הָחְנַמְב ְּיִתְדבֲעָה אָל
 יִנֲתיִוְרַה אֵל ךיַחְבְז בָלָחְו הָנָק =ָסָכִב יל ָתיִנָק"אָל

 :ףיתנועב יִנֲּתְעַנוה ךיִתואטַחְּב יֵנֵּתְדֲִעֶה דא
 :רֶכְזָא אל ךיִתאטחְו ינֲעַמְל ךיִעָשְּפ הָחֹמ אּוָה יכְנָא יִכְנָא5
 :קְּרצִּת ןעמְל הַּתַא רפס דִחָי הָטְפָשַנ יִנריִּכְזַה
 :יב ּועְשָּפ ףיִצילְמו אָטֶח ןושארה יִבָא
 פ :םיִפּודְנְל לֵאָרְׂשִ בקעי םֶרֲחְל יהָנְּתֶאְו ישָדְק ירש לֵלֲחַאוײ

 פ וב יִּתְרחְּב לֶאָרְׂשִיְו יִּדְבַע בֵלְעַי עַמְׁש הָּתַעְוי 4
 רע ןָמָּבִמ ְְּרָצְֹו  ףשע הָוהְי רֹמָא"הּכ*
 :ֹוב יִּתְרָחְּב ןוִרְׁשיִו בקעי יְִבַע אָריִּת- לא
 הָשָבִלַע .םיִלזונְו אמצע םיַמדקָצֶא יב

 ףיָאצַאצ-לע יָתָכְרבּו ףערז-לע לחור קֶצֶא
 :םִיָמ"יִלְבײלֲע םיִבָרְעכ ריִצָח ןיִבְב ּוָחְמְצְוי
 בקעידסָשְב יאָרְקִי הָוְו יִנֲא הָוהְיל רַמאי הופ
 פי הנכי לַארׂשִי םֵׁשְבּו הֶוהיל י ודי בֵּתְכִי הזו

 תֹוָָבְצ הָנהְי ולאו לֵאָרְשידלִמ הָיהְי רַמָאהכ
 :םיהלָא ןיא יֵרֲעְלַּבִמּו ןּורֲחַא יִנֲאו ןושאר יִנַא
 = ל ָהָכְרְעְיְו ָהָדיִגִיו אקי "יִנוָמְכְדיִמּול
 :'ומל ודיגי הָנאָבִּת רַשַאו יתויַתַאְ םלועדםע ימּושמ'
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44,8--4 JESAIA 609 

 יִּתְדַּגַהְ יקשה זאָמ אָלִַה יּהְרּתהלַאְו ּודָחַפַּתְְלֶא*
 :יּתְעְָידלַּב רוצ ןיִאְו ילעלַּבִמ ַהֹלֲא שיה יֶדֲע םֶּתַאְ

 ּואְרוהלַּב הָּמַה םֶהיֵדֲעְו ליעל םָהיִדּומַחְו והת םֶלָּב למפ-יִרצו
 :ליעוה יִתְלָב ּךַסְנ לָספּו לֶא רָצְייִמפ זּושְבָי ןעמל ועְדיד לֵב
 ודמעי ל וצְבְקְתְו םֶדָאֹמ הָּמָה םישרחו ושבי יָרָבְחִלּ ןַהיי
 תוָבָקַמְבּו םֶחָּפַּב לַעָפּו דַצֲעַמ ילזרב שֶרָחִי :דַחָי ּושְבָי ּוְֲחְפִ
 :ףעיו םִיַמ הֶתשאל חכ ןיִאְו בַעְרְִּג וחפ עורב והלְעֶפו והַרַצִי
 הָגּוחְמְבּו תֹוְצְקּמַּב ּוהָׂשֲעַי דרשב ּוהָרֲאָּתְי וק הָסנ םיִצָע שרַחי

 :תִיְב תֶבָשָל דָא תֶראּפְתְּב שיא תיִגְבְַּכ והשעיה ּוְרֶאַת
 לא עטָנ רעי-יצעב רלֶמַאְיַ ןולאו הָזְרִת חקיַו םיזְרַא וָלד"תֶרַכְל
 הָפֶאְו קישידףא םֶחיַו םֶהָמ חקינ רעב םֶדָאְל הָיָהְו 5 לני םָשגְו
 ףרֶש ןיִצָתיפ :ומְל"דְגסי לָחַפ ּוהָׂשְע וחּתְׁשוו .לֶא"לַעְפויא םֶחל
 רָמאיִו םחידףא עּבְשְיַ יִלַצ יהל לאי רֶׁשְּ "יצֶח-ילע שָאדומְּב
 לדוג וְלְסַפְל הֵׂשֲע לאל ותיִרֲאָׁשו :רּוא יִתיִאְר יתומח חֶאָה
 אלו ס הֶּתֶא יֵלָא יּכ יִנָליִצַה מאי ולא לַפתו וחתְׁשְִו
 -אָלְוופ :םֶתַּבְל ליִכָשַהְמ םֶהיִניִע תואָרִמ חט יִכ ּוניִבָי אָלְו ּועְדָ
 שָאדּומְב יִּתפַרְׂ ויִצֲח מאָל הְנּובְת-אָלְו תעד אל ובלה לֶא ביש
 הָבֲעֹותְל ֹורְתְּו לָכאְו רָשְב הָלָצֶא םָחָל ןיִלָחגלַע יִתיִפֶא ףאו
 ליצוא ּוהָטַה לַתּוה בל רָפַא הער :דנְסֶא ץַע לּובל הָשַעַא
 ם  יִניִמיִ רקָש"אולה ראי אָלְו ושָפַנתֶא

 הָּתַאְדיִּדבַע יִּכ לֵאָרְׂשִיְו בקעי הָלָאְדרְֶזְי
 :יִנָשָּנִת אל ילֵאָרְׂשִ הָּתַא יֵל"דָבע ְּךיִּתְרצְ

 ךיתאטח ןָנעֶכְו ךיִעָשִּפ בָעְכ יִתיֵחָמ
 :ךיִּתְלַאְנ יּכ יִלַא הָבּוׁש

 ץֶרֶפ תויִּתְחַּת ּועיִרָה הָוהְי הָשָעְיִּכ םיִמָש וגר
 וב ץעדלָכְו רעֶי הנר םיִָה ּומְַּפ
 ס  ירָאְפְתִי לֶאְרָשְְבּו בקע הָוהְי לָאְנהי

 ןָטָּבִס ָּךרֶצְו ךלא הָוהְי רָמָמְ"הְכא
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 610 היעשי 45,9—44,25

 יִּבְל םומָש הַמֹנ לכ הָשָע הָיהְי יֵכנֲא
 :יִּתֶאיִמ ץֶרָאָה עק

 לֶלוהי םיִמְסְקְו םיִּדַּב תותא ַפַמיפ

 :לָּכְסְי םָּתְעַדְו רֹוָחֶא םיִמְכָח בישָמ
 םיִלְׁשי ויָכָאְלִמ תַצֲעְו וּדְַע רֶבָּד םיקמ

 היֶתּובְרָחְו 'הָניִנֶּבִת הָדּוהְי יִרְטְלּו" בָשּות םלֶשּוְיל רַמאָה
 :םמוקַא | :שיבוא ךִיַתֹרֲהנְו יֵבָרֲח הָלּוצל רָמאָה
 םֶלשְי יִצְפָחְִלְכְו ליער שרוכל רַמאָהְא

 סם - :דסּוּת ילָכיַהְ הָנְבִת םלָשּוריִל ירַמאַלְ
 וניִמיב יִּתְקוֲחֲה-רַׁשַאוׁשְרכְל ּוחיִשְמְל יהוהְי רמָא-הכי 9

 ַחֶּתַּפַא םיִכְלַמ יֵנְתַמּו םוונ יָנָפְל'דְרל
 :ּוְְנֶסִי אל םיִרעָשּו .םוְֿלּ לנפל ַחָּתְפִל
 ירשוא יםיִרּודֲהו לא ךיגַפל י יִנָא
 א לזרב יִחיִרְבּו רַּבְׁשֲא הָׁשּוחְנ תוָתְל
 םי רְּתְסִמ ינְמְטמּו ךשח תֹוָרְצֹוא 0 יֵּתַתָנְו

 יב .לֶאָרו בלע בע ןעמל+
 :יִנָתָעְַי אלו ָךְּנכַא ךְמְשּב ל אָרְקַאְ
 םיָהלֲא ןיא יִתָלּוז .דוע ןִיאְו הָוהְי יִנא
 :יִנָתְעִדְי אָלְו רזא
 יִדָעְִּב סֶפַאְדיִּכ ּהָבְרעַּמִמּו ׁשֶמָׁש-הַרְזמִמ ועדי ןעֶמל*

 ּךָשח אָרובּו רוא רצוי  :דוָע ןיִאְו הָוהְי ינַא

 פ  הָלֶאדלְכ הָשעיהְוהְי יגא עֶר אַרֹובּו םִלש הָשע
 קרדוזו םיִקָתְׁשּו לעפמ םִיִמָש ּופיֲעְרַה

 יעַׁשְייּורְפִיְו ץֶרָא"חַּתְפּת
 פ  :ריִתאָרְּב הָוהְי יא דחנ תיִמָצַת הק

 הָמְדִא ישרְחְתֶא שָרָח ּרָצְנְתֶא בָר יוהי
 :רל םִיי"ויִא ְָלְעַפי הֶׂשעְּת-הְמ ֹורְצְל .רֶמָח רַמאיִה
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1-1 JESAIA 611 

 פ | :ןיִליַחְּתחהַמ הָשֶאְלּו דילות-המ בָאְל רמא יוָהַפ
 ורצוי לַארׂשִי שודק הָוהְי רָמָאדהֶבּיי
 :יָנּוַצְּת יֵרְ לעפ- לעְו ייָנָּבלַע ינֲּאְׁש תויָתֶאָה

 יִתאָרְב ָהיֵלֲע םָרֶאָו ץֶרָא יִתיִשָע לכנָאיי
 :יִתיּוצ םָאָבְצ"לָכְו םִיַמָׁש ּוֵטָנ יִדָי יִנֲא

 רשיא ויָכָרְּדלָכְו קֶדַצְב ּוהְתריִעַה יִכֹנֲאי
 לש יִתּולָנְו יִריִע הנְבי-אּוה
 ס  תֹואְבְצ הָוהְי רַמָא דַחְשְב אָלְו ריִחְמְב אל

 יהָוהְי רָמָמו הָּכיצ
 הָּדמ יֵׁשְנַא םיִאְבְסּו ׁשּוכירֲחְסְּו םִָרָצִמ 'עינו
 ּרָבֲעַי םיִקּוּב וכלי ירח ּויָהְי ּךָלו ֹורֹבֲעַי לע
 ולָלַפִתִי ְךיְלַא ווֲחַּתְׁשי ךילַאְו
 :םיִהלֲא ספא דוע ןיִאְו לא ב ךא

 :עישומ לארי יהלֶא רַּתּתְסִמ לא הָּתַא ןֵכָאַיפ
 :םיִריִצ יִשְרֶח הַמְלּכב וכלה רָדָחַי םָכְי ּומְלְכַנ"םגְו ושוב 6
 םימלוע תַעּושְּת הָוהיִּ עשונ לָאְרשיוז

 "ל יִמלוע-רע ּוְלּבַתְאְלְ ושבַתאְל
 םיִּהלֶאָה אּוה םִיַמְׁשַה ארוב הָוהירַמָא הָכ יב

 הָנְנֹוכ אּוְה ּהָשַעְו ץֶרֶאָה רצוי
 ּהָרְצִ תֶבָשל ּהָאְרַב והתדאל

 :דוע ןיִאְו הָוהְי נא
 ךשח ץֶרֶא םיִקְמִּב .יתְרַּּד רֶתְפַב אלופ

 ינּושקב הת בקי עַל יִּתְרמִא אל
 :םיִרְׁשיִמ דיֶגמ .קֶדָצ רב הָוהְי יג

 םִיוגַה יִטיִלָּפ דִי ּושְגַנְתַה ּואָבְו ּצְבָּקַה>
 םֶלְסַּפ ץע-תֶא םיִאְׂשְגַה ּועְדְי אָל
 :עישוי אל לאלא םיִלְלַּפְתִמּו

 ןָּדִחַי ּוצעֶנִי ףַא ּושיִגַהְו ּודיִגַהְיי
 ּהָדיְִּגִה זאָמ םֶדָקִמ תאו ַעיִמָשָה =

prps65,3( נפ” לע יִנּולָאשִּת 0 'אמ) | 14 * 6 + תואְבְצ | ל  prps (cf °° 
 ירח יע | < >6 ?; al (al ודב ] 4 28155 \-+Edd Vrs | 15 1 8 ףךֶּתא
 cf 5 (apud Saber ad loc) zz fe | 16 518% 6 6 ויָמְמֹוקְתִמ-לכ | 9%

 ּוהֹּתַּב (צe1 ? 6 6 ינא ינא ושקב 'ת).



 612 היעשי 46,12—45,22

 יִדָעְלַּבִמ םיִהלֲא דוָעְְיִאְו הָוהְי ינַא אֹולֲה
 = זיִתְלּוז ןיַא עיִׁשֹומּו .קיצדלַא

 ץֶראייִפַאלְכ .עָשַָּהְ אפ
 יִתְעַּבְשַנ יב = :דו ןיִאְו לאדינַא יִּ
 בּושָי אָלְו רָבָּב הָרָע יִּפַמ אָצְ
 :ןושְלדלָּכ עבְׁשּת ְּךְרְּבלָּכ עַרְכִּת יִליָּכ

 זעְו תֹוָקָרצ ירַמֲא יל" הָוהיּב ְךַאיצ
 :ֹוּב םיִרָחַּגַה לכ שבו אוב ֹריָרֲע
 :לֵאָרְׂשִ עֶר ל לְלַהְתיְו ּוקדצי הֹוהיב5

 םֶהיֵּבַצִע יָה ֹובְנ סרק לב עַרָּבי 6
 :הֶפיַעל אָשִמ תוסּומע םֶביִתְאָשְנ הָמֵהְּבלְו החל
 אשמ טלמ ולב אל וָּדְחִי ּועְרָכ ּוסְרְק

 ס :הָכָלְה יִבשַּב םָשְפִנְו

 לֶארְׂשִי תב תיִאְש"לכְו בקעי תב יל עמ
 :טֲמָר"יִּגַמ םיִאׂשְנַה ןָמָביִּגמ םיִסְמֲעָה
 לָּבְסֶא יִנֲא הָביִשדדַעְו אוה יִנֲא הָנְקוידַעְוי

 2 :טלמַאו לָּבסֶא יינַאו אָׂשֲא יָנֲאַו יֵתיֵׂשָע יִנַא
 :הָמְדְנְו יֵנְלְׁשְמַתְו ׁשַתְר יִנּויְמדְת ימל5

 ולְקשי הָנּקִּב ףֶסָכְו םיֵּכַמ בָהֶז םיִלזַה
 ּוֲחּתׁשִהףא ּדָנסִ לא ּוהשעיו ףרוצ רכש
 שיִמָי אָל ֹומּוקְּמִמ דֹמֲעיְוויָּתְחַת ּוהָחיִנִיו והלב ףתְכ"לע והֲאְׂשז

 ס ונעשו אל ֹותְרָצִמ הנעי אָלְו וילַא קעֶציהַא
 :בלדלע םיִעְׁשופ ּוביִשָה ּושָשאַתַהְו תאְזדּורְכְז

 :יֶנֹוֲמָּכ סַפֲאְו םיִהְלֶא דוע ןיִאְו לֵא יכנא יִּ .םלּועמ תונשאר ורכז

 רשענדאל רָשא םֶדְקמּו תיוֲחָא תישאר דינמי
 :הֶׂשֲעֶא יִצְפָחְדלָכְו םּוקָת יָתָצִע רמא

 ןָתָּצע שיא קָחְרֶמ ץֶרָאַמ טוע הֶרֶזַמִמ אָרְקיי
 ס = הָנשעֶאא יּתְרַצְי הָּאיִבֲאףא יִּתְרבּדיַ

 :הָקָרְצִמ םיִקֹוחְרֲה ב יֵריִבַא יִלֲא ּועָמָשיי
(rH Beg) sed cf Rom 14,11; Phil 2, || 24 °° Gf060צ  G(X) + Tov23  

Cp 46, r Vrsואובי |  c 21MSS Seb Vrsרַמאי יל | ל 1  cf ad 23, 1 ftרמאל  
frtיִּתְסַמְע | * 200155 69 ינא | 1  prpsאלו | 4 *  mit Mss Eddםֶה-- | 2  

 6 3 ּונָנּוּבְתַה | זז א ותצע, 1 6 06 יִת-- | 12 6 יִדְבא.
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 רָחאְת אָל יִתָעּושְתּו קָחְרִת אֵל יִתָקְדִצ יִּתְבַרקי
 ס  יִּתְרַאְּפִת לָאְרָשִיְל .הָעּוׁשְת ןויִצְב יּתַתָג
 לָבַּב"תַּב תַלּותַּב רַֿפֶע-לע יִבָשּוו ידְרי 7

 םיִנְׂשּכ"תּב אַָּּויִא ץֶראְליִבש
 :הָנְנֲעו הָּכַר ךְלדּואְרְקַי יִפיִסוְת אֵל יִּכ
 ּךִתֶמַצ ל חמק יֵנֲחֹטְו םִיַחַר יִחָקי

 :תֹוְרָהְנ יִרְבַע קּוׁש-ילנ לָבָש-יִּפָשָח
 :לֵאָרְׂשִי שודק] ְּתֶפְרֶח הָאְרְתִִג ַתְורָ גת

 וָמְׁש תֹואָבְצ הָוהְי ונְלַאְגוס:םָרֲאי יעּנְפֲא יאָלְו חֶקֶא םֶקָג
 םיִנְשִּכתַּב ְּךָׁשְחַב יִאְבּו םָמּוד יבש

 :תֹוכָלִמַמ תַרָבֹּנ ְּךֶלואָרְקִי יִּפיֵסֹות אָל יִּכ
 יִתְלֲח יִּתְלַלַח ימע-לע יִּתַפצ

 םיִמֲחַר םֶהְ תשאל ַדָיּב םֶנָּתַאְ
 :דָאָמ לע תְרַּבְכִה ןקז-לע
 ידע תֶרָבְני הָיָהֶא םלועל ירמאתול
 :יּהָתיִרֲחַא ּתְרַכְז אל בלד לע הלא תמשדאל

 חַטָבָל תָבָׁשּויַה הָניִדְע תאָז"יִעְמְׁש הָּתַעְו
 דוע יִפְפֲאְו יִנָא ּהָבְבְלְּב הָרַמְאָה
 :לוכש עדָא אלו הָנַמְלַ בֵׁשֲא אל

 דָחֶא םוְּב ענָ הָלאיִתְש ד? ָנאֹבְתו
 ְךילֲע ּואָּב םָּמְתְּכ ןָמְלַאָו לובש
 :דֶאְמ ְךיַרְבֲח תַמָצְעְּב ךיפֶשְכ בָרּב

 נָאר ןיא | תְרַמֶא ְּךתְעָרְב יִחְסְבִתַוי
 ּךַתָבְבּוש איה ךֶּתְעְדְו ךֶתֶמְכִח
 :דוע יִסָפַאְו יָנֲא ּךּבלְב יִרָמאּתַ

 ּהָרְמַש יִעְרַת אָל הָעְר ךִיַלָע אָבּויי
 ָּרְפַכ יִלְכּות אֶל הוה יל לָּפִתְ
 :יִעָרְת אֵל הָאש םֶאְתּפ ּךיְלֶע אבֶתְו

 ךיִפָשַּפ בֶרְבּו ְּךיַרְבֲחַב אָגְ-יִדְמַעְי
Cp 47, 3 * 5 אל eee עֶרפָא 66 00056 pr 1 | 3/41 

cf 6A 31 cirev [Aéyel]) 1273 רמָא (8 hic incip cp 47) | 7 **1 דע nֶגבר | 
5 20MSS N— || ף 5 םאָתַּפ (prps DNR gemina) | ro * --יִּת | 1 

 . cf 6 (inf = deprecari); prps NNW 2ּהָרַחַש ?



 614 היעשי 48,11—47,13

 :יִצורעּת ילוא ליֶעֹוה יִלְכּות ילּוא יִָּרעגַמ תַעַנְו רשאי
 | אָנּודְמַעְי ךִיתְצִע בֶרְּב תיִאְלְל
 םיִבָכּוָּכַּב םיזחה םִיָמָש יוָרָבְה ישו
 :דילע אבי ירשאמ םיִשָדַחל ל םיִעיָדֹומ

 םתָמְרְש שא שק יָה הנה
 הָבָהָל דָיִמ םָׁשְפנ"תֶא ּליִצדאְל
 דנג תֶבָשָל רּוא .םֶמֶחַל תֶלָחַּ"ויִא

 ירּעגִמ 'ךוכחס ּתעְגְי .ירשא דלויה ןכי"
 ס  !ךָעיִשומ ןיִא ּועָּת ורָבָעְל שיִא

 ּואֵצְי הָדּוהְי יממּו לֵאָרְׂשִי םֵׁשְּב םיִאְרְקִַּה בקעיזתיַּב תאְזּועְמַשי 8
 ּוריִָּזי לאש יהלאבּו . הוהְי םָשָּבו םיִעָּבָשִּנַה
 וארְקַנ שֶדְקַה ריִעָמיִּכ* :הָקָדַצְב אלו תַמָאְב אל
 פס  :ֹומְׁש תֹואָבְצ הוהי ֹוכֲמְסִנ לֵאָרְׂשִ יִהלֲא-לעְ

 םַעיִמְשַאְו ּואְצִ יִפָמּ יִּתְדִגַה זֶאְמ תונשארַה
 הָּתֶא הׁשָק יֵּב יּתְעַרְמ+ :הָנאָבָּתַו יִתיִשָע םִאָתַּפ

 :הָשּוחְ ךְֶַמּו רע לז דינו
 ְיִתְעַמְׁשַה אּובְּת םָרָמְּב וָאַמ ל דינא
 :םָוצ יִּכָסַנְו יִלְסַפּו םֶשָע יִּבָצְע רמתו

 ודיִּגַת .אולה םָּתַאְו הש הָזֲח ָּתעַמש
 :םֶּתְעַדְ אֶל תִִרְצְנּו הָּתֹעַמ תושדח ְּךיִתְעַמְׁשִה
 םָּתְעַמְׁש יאָלְו םֹוייִנפְלְ זָאָמ אלו ּואָרְבְנ הָתַע

 | :ןיִּתָעְַו הֶגַה רָמאתְפ
 ד גְזָא הָחְתַפדאְל זַאַמ םג ּתְעַדָי אל םג ּתְעַמָשאָל םֶג

 ₪ ארק ןָטָּבִמ עשפו דֹוְבְּת דוָנָב יִּתְעַדָי יֵּ

 | ינוב תר סב או ְךיִתפרצ הגה
 פ ןַּתָאהאָל רֶחַאָל יִובְכּו ילָחְי ךיִא יִּכ הֵׂשֲעֲא יִגעַמְל יִנעַמְליי

)dittogr) | 15 * 515 | 13 50 יִרְבִח, א ּורְבַהי | ל 1 ? רשא  frt ex12 =  
 רשאַב ?cf 2 | * ? 41 6] 12, vell 'חש et trsp hoc vb post (pro DW) ל |

c60|ימימו, 1 קזל יֵעֵמִמּו (6 הָדּוהיִמ 6 ערּומ) | 3 1'או  Cp 48, r ca 40MSS 
 6 | sing cf 5. 6aa (prps Ty) | 7 lc 6k (rporépoc Nuepaig) אל םיִנָפְלּ

 vel אל מי ינפל || 8 1? 'ִפָב | 9 5c 8; 4טמ 0? ְּךיֶלֲע [ץe סּוחֶא] למָחֶא) | זז 1
cf 6% 61 16 ev Bvoua BeBnAodTal.ימש לי,  
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 יִאְרְקִמ לֵאָרְׂשִיְו יבקעי ילֵא עַמְׁשיי
 :ןוִרֲחֶא יגא ףַא ןושאר יָנֲא אּוהיִנַא
 םִיָמְש הָחְּפִט יִניִמיִו ץֶרֶא הָדְסְנ ידיףַאי

 זּוָבָחי וָדְמַעַ  םָהיִלַא יִגֲא ארק
 הָלָא-תֶא דיִגַה יסָהְב ימ ּועָמְׁשְו םֶכְלָכ ָּצְבָּקַה

 :יםיִדְׂשַּכ ור לָבְבְּב ּוצְפֶח הָשעַי ּובֲהֲא 'הָוהְ
 כד חיִלְצַהְו ויְתֹאְבֲה ויִתאְרְקְִא יִּתְרִַּּד ינא ינאי
 תאזּועמש יִלֲא ּוָבְרק

 יִנָא םָש ּהָתּויַה תעמ יִּתרּבּד רֶתַפַּב שארמ אָל
 פ חור יִנֲחָלְׁש הָוהְי יגֹדַא הָתַעְ

 לֶאָרְִׂ 2 האג הָזהְי רָמָאזהְכ יז

 יֵתומל ּתְבשָקַה אל" דלת רב ירד
 :םָיַה ילנָּכ ךְתקדצְו ףֶמולֶש רֶהָנַכ יִהַָ
 יויִתועְמְּכ ףיעמ יִאְַאְצְו ּףֶעָרז לוחכ יָה

 :ינָפלִמ 'וָמָש דָמָשְודאָלְו תַרְכואְל
 םיִׂשּכִמ ּוָחְרּב לָבְּבִמ ואי

 תאז ּועיִמָשַה ּודיִּגַה הָּנַר לוקַּב
 ץֶרֶאָה הצק-דע ָהּוָאיִצוְה
 בקו וּדְבַע הָוהְי לֶאְנ ּורְמִא

 .םָכיִלוה תובְרָחְּב ּואָמַצ אָלְויי
 ומל לינַה רּוצַמ םִיַמ
 :םימ ּובָזִינ רּוצ-עקְביַ

 פ | םיִעָשְרֶל הָנהְי רָמָא םולֶש יא
 קיִחְרְמ םיִּמֶאָל ּוביִׁשְקַהְו יִלֶא םייא ּוָעְמַשי 9

 :יָמְׁש ריָכְזה יּמֲא יִעָמִמ יִנָאְרְ ןָמְּבִמ הָוהי
 יִנֲאיִּבְחָה ודי לב הֶּדַח בֶרָחַּכ יִּפ םֶשִיַו

 :יִנָריִּתְסַה ותֵפְׁשַאב רּורְּב ץחל יִנָמישיַו
 :ראָּפִתֶא ּךַּבְדררֶשא לאש הָּתִאיִּבַע יל רמי

 יִתיִלְכ יִחֹּכ לָבָהְו ּוהְתָל יִּתְעַנְ קילל + יִּתַרַמֲא ינאי
vel] (cf 6)5 1 ֵּכַּב  | |P>64 םֶכָּב oMSSיב | 14 50  + pc M5512  

 עַרַובּו | 15 16 68 יִצַאְו | 16 = 1 6% וחּורזתֶאְו והיִּתְחַלְׁש י יִנֲא | 10 * 6
Cp 49, 3 <1115; 41?6 ץֶרָאָה רַפֲעַּכ ; 1 = רַפֲעָּכ | * 6 ךמש |  ;)apaxleg(מ 



 6 היעשי 40,518

 ס = :יָהלֲאזתֶא יִתְלְעְפּו הָוהְיתֶא יִטָּפְׁשִמ ןֵכָא
 ול דָבַעְל ו ןַמָּבַמ יִרָצַי הוהְי רָמְא"ו הָּתַעְו
 ףסָאי אל לארשיו וילֲא בקעי בבושל
 :יֶּזע הָיָה יהלאו הֹוהְי יִניִעָּב 'דָבְּכאְו
 בקעו יִטְבָש-תֶא םיִקָהְל דָבַע יל ךֶתויהְמ לֶקָנ "רמו

 םּוג רול ְךיּתַתנּו ביׁשָהְל לֶאָרְׂשִי יָיִצְנּו
 פ | ְץֵראַה הציע יִתָעּוׁשְי תֹונֲהל
 ושודק לֵאָרְׂשִי לָאג הָוהְירַמֲא ה

 חיִלָשִמ דבעל רד יבַעַתְמל שָפָביהזְבְל
 ווחתשיו םיִרָׂש ּומָקְ ּוִאְרִי םיִבָלְמ

 פ = רי לֶאְרְשַי שמ ןֶמֲאג רשא הָוהְי ןעמל +
 הֹוהְי רַמָאו הבי

 ְךיִּתְרוע הָעּושְי םנָבּו ךיִתיִנָע ןוצְר תַעְּב
 םַע תיִרְבִל ְנָּתֶאְו ךְרָא
 :תֹוִמַמְׂש תֹלָחְנ .ליִחְנַהְל ץֶרֶא םיִקָהְל
 לְנַה ְךְׁשֲחַּב רֶׁשֲאַל ּואַצ םירוסאל רַמאָלפ
 :םַתיעְרִמ םיִיָפְׁש-לָבְבּו וערי םיִכְרְּד :-לע
 ׁשֵמׁשְו ברש םכיאלְ ואמְצִי אָלְו ּובָעְרִי אֶל

 :םלהנו םִיַמ יובלו םֹנַהנִי םַמֲחַרְמיִּכ
 :םיִניִס ץֶרֶאְמ|  :ןּוִמְרי יִתלְסִמּו ְַרל יָה לכ יִתְמָשְויי

 הָלֶאְו םימו ןופָצמ הָלַאהּגַהְו ּואבְי קוָחְרַמ הָכֹא"הַנה
 הגר םיִרָה ּוחְצְּפי ץֶרֶא יֵליִגְו םומָׁש ּונָרי

 סמ - !םחרי וינעו וע ּהָוהְי םֶחְנדיִּ
 :יִנָחְכָש ינדאו הָוהְי יִנָבְִע ןויִצ רָמאְתַויי

 הָגְטְּבְרְּב םחְרְמ הָלּוע הָשא תַכְׁשִתָהיפ
 :ִּךחְּכָשֶא אל יָכֹנֲאְו הָנֶחְּבְשִת הָלָאדמ

 :דיִמּת יִדְנַג ךותמוח ְּךיִתְקַח םיָפּכ"לע ןהי*
 :ואצי ךממ  ךיבירחמו ךיסְרָהְמ ָךִינְּב ּורַהְמי

 ףלחואב ּוצְּבִקִנ םֶלְּכ יִאְרּו ךיניע ביִבְסִיֶאְש
 5 101155 68 + הכ | * 5 OAg ול FENN Of ands 6¢+-יל | ל ₪

cf 42,19 |יריִצְנ 0 ירו, 1 + ירצו | 7 1 זבל | * 1 בעתמל || * קזפ םֶלָשִמ  
7/8 trsp ? huc 42,1--ףי | 8 cf ad 426 | g ins 6 6 לָּכ" | I (G)S םיִרָה et 

 (96)6(ג) ךינב ” | 17 Varתל | 13 % ּוחַצְפי, 340155 0 ּוחַצַפּו | 6 6 יִפַּכ



49,19—50,4 JESAIA 617 

 :הָלַּּכ םיִרָשקְתּו יִׁשָבְלִת יִדַעַכ םֶלָכ יִּכ הוהָי-םִאְנ יֶנֲאיַח
 יִּוַתְסְרַה ץֶרֶאְו ְותמְמְׁשְו ףיתברח יִבפ

 :ְיֲעְלַבִמ ּוקַחְרְו בָשּויִמ יִרְצִת הָּתַע יִּ

 ילבש יִנְּב :ךינְזֶמְב ּוָרְמאְו דע
 :הָבְׁשֲאְו יִלהַשְּג םוקָמַה ילדרצ

 הָלֶאתֶא ילדי ימ ָּךּבָבְלּב ּתְרַמָאְוי
 לֹּדג יִמ הָלֶאְו "הרוס הל" הדּומלנו הלּכְׁש יִנֲאַ
 פ  :םֵה הָפיִא הָלֶא יל יִּתְראְׁשִ יִנָא ןה

 הֹוהְי ינֹדַא רֿמֲא-הַּכ

 יֵּסִנ םיָרָא םיֵמעלָאְו יד יג-לָא אָשֶא הָּגַה

 :הָנאָשְנִת ףֵתּכילעּיַתֹנְּו ןָּב גב איבה
 ךיתקינימ םֶהיֵתֹרָׂשְו גמא םיִכָלְמ ּויָהְוי

 ּוכֲחַלְי ךילגר רפענ ְךְליוֲחתְׁשִי ץֶרֶא םיפא
 :ינק ּושְבְיאְל רֶׁשֲא | הֶוהְ ינֲאיכ תַעְְיַ
 :טלמִי קיִדצ יִבְׁשֲאְו ַֹוָקְלִמ רוּבגִמ חק

 הוהְי רָמֲאו הָבְיִכ5
 טְלַמִי ץיִרָע חֹוָקְלַמּו חָקִי רֹוּבִנ יֵבְׁש-סִ
 :עישוא יֵכֹנֲא ּךָנְזתֶאְו ביִרָא יִכֹנֲא ֿבירידתֶאְו

Sןורְכְׁשִי םֵמָּד סיִסָעַכְו םֶרָשְּבדתֶא ךיִנומדתֶא יָּתְלכַאַהְוי 

 ם = בקי ריב ךלאְְו עשו הוהְיינאיִּכ רׁשב-לְכיעְדו
 הוהְי רַמֲאוהְּכי0

 היִּתְחְלש רֶׁשֲא םֶכּמֲִא תּותיִרְּכ רֶפְס הז יא
 ל סֶבְתֶא יִּתְְבְמרְׁשַא .ישונמ יִמ וא
 :םֶכְמִא הָחְלַׁש םָכיֵעְׁשִפְבּו םֶתְרֹּכִמַנ םֶכיֵתְֹועּב ןַה
 הָנֹע ןיִאְו יִתאָרְק שיא ןיִאְו יִתֹאָּב עּודמ*

 ליִעַהְל ָכ יִּב"ְוִא-מִאְו  תּודְּפִמ יִדָי הָרָצִק רוצקה
 רָבְדִמ תּורָקְנ םיִׂשֲא םָי ביִרַחֶא יִתְרעְגְּב ןה
 :'אָמְַּב תָמְתְו םִימ ןיִאמ םֶתָנְּד יִׁשֲאְבְּת
 ס | :םֶתּוסְּכ םיִשֶא קֵׂשְו תּוָרדק םִיַמָׁש שיִּבְלַא

 םירּומל ןושָל = יל ןַתָב הֹוהְי ידי
 18 8 כ | 19 exc vb nonn? | 21 **<6 (x; frt add) | ל mlt MSS 64 'אְו | 241.

pמז 6 30 ,ץירע cf 25 | 25 6 ביר | Cp 50, 2 * 6 WR | * ins ft ְּםָּתְמְה 
Biblia. AO 



 8 היעשי 51,5—50,5

 רָקְּבַּבוריִעַי רַבָּד ףַעְיתֶא "תּועָל תַעָָל
 :םיִדּומַּכ עָמָשל ןזא יִל ריִעָי רקְבּב
 יןזא יִל-חַתַּפ הָוהְי יִנַֹא'צ

 :יִתְנּוסְנ אל רוחָצ יִתיִרְמ אל יכֹנֲאְו
 םיִמְרְמְל יִיַחְלּו םיֵּכַמָל יִּתְתַנ יו

 :קרו תֹומְלָכִמ יִּתְרַּתְסִה אל ו יִנָפ
 יִּתְמַלְכִנ אֶל ןָּבְלַע 2 רזי .ּהָוהְי ינדאוז

 :ׁשובֲא אָליֵּכ עֶרֲאו  שימלחכ יִנָּפ יּתְמַש ןֿפדלע
 דַחָי הָדְמַעְג יִּתַא ביִרָייִמ יקיְצמ בורק

 :יִלֶא שי יֵטָּפְׁשִמ לעבדיִמ
 יָנֲעיִׁשְרְי אּוֲהדיִמ לרוע הֹוהְי ינדא ןָהפ

 : :םֶלָכא שע לב דָגָּבּכ םלָּ ןַה

 יב לקְּב עָמש הוהְי ארי םכָב ימי
 ול הג ןיִאְו םיִכְׁשָחךְנְהורׁשֲא
 :ויָקלאּב ןָעָשְיו הֶוהְי םֶשְּב חַטְבִ

 תוקיז יִרָנאִמ ׁשֶא יִחְְק םֶכְַּכ ןֶהיי
 םָּתְעְּב תֹוקיִזְּו םֶכָשָא רּואְבָּכְל
 פ  ץֶבְּכֶשִּת הָבְצְעְמְל םֶכָל תאָויהְתיַה ידימ

 הָוהְי יִשקַבְמ קֶדָצ יִפְדְר לא ועמשי 1
 :םָּתְרְקְנ רוב תַבָּקִמ"לָאו םֶּתְבַצִח רוצ לא וטיִבַה
 םֶכְלְלוחִּת הָרׁש לֶאְו םֶכיִבַא םֵהְרְבֲא-לָא ג ּוטיִּבָה

 :ּוהָּבְרֹו ּוהָכְרָבִאְו ויִתאָרְק דָא
 ָהיִתֹבְרָח"ּכ םַתָנ ןֹויִצ הֹוהְי םמְניּ

 היהי"ְכ ּהָתָבְרעְו ןֶדעְּכ ּהָרְּבְדִמ םׁשֵי
 פ | :הָרְמז לוקְו הָדֹוּת ּהָב אֵצָמִי הָחְמְשְו ןשֶש

 וניזא יִלֲא יָמּואָלּו מע יִלַא ּוביִשקַה+
 םיִמע רוָאְל ימָּפְׁשִמּו אֵּצַת יִּתִאַמ הָרֹות יִ
 ּוטָּפְׁשִי םיִמע יער ייֵעׁשְי אָצְי = יקְדִצ בוָרָק5 :עיִגְא
 :ןּוִלֲחיְ יָעורְזלֶּאְו ּוֹוקְי םִיִא לא

)formatoק וגס 5 = sזtףֵנָח"תא) תנעל | *  ? a14 * ? 1 תערל 6 6 (אפלאל),  
 ro 1 prb || (ex - 4-5 sticho 6 65 עמָשי | זז 1 יִריִאְמ Cp | )cf 65) 51, ז ₪1?|

 ; | 4/5 6 Ze xd'אָו 'אָו | 4 3.6 121155 5 םימע ₪ םימואלו 606 6 2.1
.trsp + ad םימע et 1 ביִרְקַא עיגרא )cf Jer 49,19( | 5 ** add ? )cf mtr). 



1-9 JESAIA 619 

 ןותומי] | תחגמ ץֵרֲאָה"לֶא ּוטיּבַהְו םֶכיֵגֵע םִימָׁשַל ואש
 ןְכ"ֹומכ ָהיֵבְׁשְיְו .הָנָבִּת דֶנְּבַּכ ץְראָהְו ּותָלְמִנ ןֵׁשְעָכ םִיַמָׁשִיִכ
 ס תחת אל יִתָקְדצְו הָיְהֶּת םֶלֹועְל יִתָעּושיו
 םִָּלְב יִתָרֹוּת םַע קֶדָצ יֵעְדְי ילַא ּוָעְמְשל

 :ּוּתָתְּת-לַא םֶתְפְּדִנִמּו שונָא תַּפְרַח ּואְריִּתלַא
 | je םֶלְכאְ רַמֲאַכְו שָע םלָכאְו 5 דָנָּבַכ יֵּכ

 00 ?םירוח רול יִתָעּושיו היִהְּת .םלועל י יִתָמְדצו
 הֹוהְי עוז ועיׁשבל יִרּוע ירּועפ

 םיָמְלֹוע תֹורֹוד | םֶדָק יֵמיִּכ יִרֲּ
 :ןיִגּת תֶגָכֹוחְמ .בֵהָר תָבָצֲחַמַה איָהְּתַא אולה

 הָּבַר םֹוָהְּת יֵמ םי תֶבָרְחִמַה איִהיָּתַא אוְלָהי
 פ  םיִלּואָּנ רֶבָעְל רד םניקמעמ הָמָשַה

 ט :הָחְנַאְו | הָּנְרַּב ןויצ ּואָבּו ןובּושי הָוהְי ייּודפּויי

 ןיגְי וסָנ ןוגישו הָחְמִׂשו ןוָשָש םָשאר-לע םָכֹוע תַחְמְשו
 ih ָּתאְדיִמ םֶכְמָחְנִמ אּוה יקְנָא יִכְנָא 2

 | לש הָמֹונ דש הנה כשתי
 םויַהלָּכ דיִמָּת דַחפְּפַו ץֶרֶא דסיו
 :קיצמַה תמח הָיִאְו תיִחְשַהְל ןנוכ רֶׁשֲאַּכ קיֵצַּמַה תַמֲח יִנָפִמ
 ֶכֹנָאְופ ֹוָמֲחַל רָפָחָ אלו תחָשל תּומידאְלְו ְַתּפַהְל הע רֶהָמי

 רֹמאַלְ ץרא דֶסילו םימש עמל הו יד לעכו ְיֵפְּב רב

 ס התא" ןמצל
 םלְׁשָּרי ימּוק יְֹוְעְתַה יִכְרוָעְתַהי

 .דָתְמִח סוָּכתֶא הָנהְו דָיִמ תיִתָש רֶׁשֲא
 :תיִצָמ תיִתָש  הָלַעְרִתַה סֹוָכ תַעַבְקתֶא

 הֶרָלָי םיִנִָדלְּכִמ ּהָל לָהְנֶמְריִאי
 :הָלִדִג םיִנָּב"לּכִמ הָרְְּב קיזחמ ןיאו

 ל דּונִי ימ ךיתארק הָּנַה םיִתָשיפ
(cf Hi 26,12); 9b <6|תַצָחַמַה  Boss6 1 כצט 6 69( לָּדְחַת | 9  

 זס | המשה (קגזt) 6 ךרד םי | 121? ( 62) ףמחנמ N et[יתו )ה)ָּתַא | 1
gl, cf 6 et imprimis #™M5 ab Ambros citat: calicem enim6 5 תֹטְנְל | 17  

ruinae 0107stz. 
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  51,20-5 2 Ioהיעשי 20

 :ךמחנא יִמ .בֶרָחַהְו בעָרֲהְו רבשהו ֶׁשֲה
 רַמָכַמ אֹותְּכ יתֹוצּוחלְּכ שאָרְּב ּובְכָש ָּפָלע יב

 ְיָהלֲא תרעּג הָוהְיתַמֲח םיִאַלְמַה
 ס | = :ןנמ אָלְו תַרָבְׁשּו הינע תאז אָניֵעְמַׁש ןֵבָכ*
 = מע ביִרָי ךוהלאו היהְי ףיְנדא רֿמָאזהְכ

 הָלֵעְרַּתַה סוְּכתֶא ּךָריִמ יִּתְחְקְל הֵּגִה
 :דוע ּהָתֹוּתְׁשְל יפיסֹות-אְל יִתָמֲח םֹוּכ תַעַבְקתֶא

 | ךוגּומ יב ָהיִּתְמַשְו
 הָרְבַעְְו יחש ְּךֵׁשְפנְל ּורְמָארׁשַא
 ס :םִרָבְלְל ץּוחכו דוג ץֶרֶאְכ יִמיִשְפִ
 ןויצ ְּךנְע ישב יֶרּוע יִרּועי 2

 שדה ריִע םֶלָשּוִי .ךּתְרַאְּפַת דְנְּבייִשְבל
 :אָמְטְו לֵרָע דֹוע ךֶבְדאבְי ףיסוי אל יִּ
 םֶכׁשּוְרְי יֵבְׁש יֵמּוק רָפָעִמ יֵרעַנְתַה

 פ | :ןהצזתַּב הָיְבְש ְּךראּוצ יַרָמֹומ 'וחְּתַּפְתַה
 הָכ כי ּּלֲאנַּת ףַכְב אָלְו םּתְרַּכְמִנ םֶּגִח הָוהְי רָמָמ הכי

 רּוָשַאְו םָׁש רּוגָל הָנשאְרְב ימעררָי םָרְצִמ הֹוהָי ינדא רמָא
 סח מע חָקלְיִּכ הֶוהְייֶאְב הפדילדהמ הָּתַעְו :וקָשָע סֿפֲאְב
 ןכֶל :ץֶאּגמ ימש םוָיַה"ִלָּכ דיָמָתְו הָזהְי"םֲאָנ 'ּוליִליַהְ יוָלָשְמ
 5 = יִנָגה רָּבדְמַה אּוהיִנַאיִּכ אּוהַה םויּב כָל יִמש מע עדי

 רָשַבְמ ִלְנַר םיִוָהָה"לַע ּוואָּנ-הַמל
 | הָעּוׁשְי עיִמְׁשִמ בוט רָשבְמ םיִלָש עיִמְׁשִמ
 ְָהלֲא ְּךְלֶמ * ןיִצָל רמא
 נרי וָדְחִי לוק ּואָשָנ ךיפצ לוק

 :ןויצ הָוהְי בּוָשְּב ּואָרְי ןעְּב ןיע יִּ
 םֶלָשיְִו תֹוָבְרְח וְָּחי ּונְַר ּוחְצַּפ

 :םָלְׁשּורָי לֵאָג וע הָוהְי םַחְנִ
 םִיֹגַה"לְּכ יִניֵעְל ּוׁשְדָק עוֶרְזיתֶא הָוהְי ףׂשָחיי

 :ּוניהלֶא תעושי תֶא ץֶרָאיַפְפַא"לּכ ּואָרְ
et 49,26 |ךינ!מ דֵיָבּו 6( 6  add? || 22 cf 17 | 23 ins?1016 6564 גי || 20 =  

 Cp 52, 2 * pps הָיִבְש | * 0 עפ יַח-- | 4 6 םָמָחְּב | 5 * א ולשמ, 0 ויָל-|
d1 6 6400 | 7 ? ec6 ּולְלַהְתִי,1 ₪ ּולְלהְתִי | *1? ץֶאנֶמ | 6  b ₪ crrp; 

 vb | 8 1 ? דלָּב



9-9 JESAIA 1 

 ּועגת-לַא אַמְט םֶשִמ ּואַצ גרופ ּורּוסיי
 :הוהְי יֵלְּכ יֵאְׂשִנ ּורָּבַה ּהָכותַמ ּואְצ

 ןוכלת אל הָסּונְמַבּו ּואַצַּת ןוזַפַחְב אָל יִּכי
 ס  :לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא םַכְפְּסִַאָמּו הָוהְי םֶכיִנָּפְל לי

 :רֶאְמ ּהָבְגְו אָשְְו םֹורָי ידע ליִּכָשִנ הגה
 | םיּבר "יִלָע ּומְמָש רֶׁשֲאַּכי

 :םָרֲא ינְּבִמ וְראְתְו ּוהֶאְרִמ ׁשיֶאַמ "תַתָשִמ"זּ
 םֶהְיִּפ םיִכְלִמ ּוצְּפקִי ויָלָע םיִּבַר םיוג הוי 5

 :ּונְנּוּבְתַה ועמש-אל רֶׁשֲאו ּואָר ה רַפְסאל רֶׁשֲא יִּכ
 :הָתַלְגִ י"ל הָוהְי עוז ונְתעְמשל ןיִמָאה ימי 83

 היצ ץֶרֲאַמ שרשכו יויָנָפְָל קַגֹויַּכ לַעיִו
 :"ּוהַדְמִחְנְו הָאְרַמאל הארנו רֶדָה אלְ ול רַאְתַאְל |

 לח עּוְיִו תובאכמ שיא םיִׁשיִא לדחו הָזְבָב

 :ּוהָנְבשַח אָלְו הָנְבִג ּוָּפַמ יִנָפ רַּתסַמְכ
 םֶלָבְס 'ּוניִבאָכְמּו אָשְנ אּוָה ֹונָילֲח ןָבֲא+

 :הָנֲעמּו םיָהלֲא הָּכִמ . ַעְגָנ ּוהָנְבַשַח ּונָחְנַאְו
 וניתונועמ אָבְדִמ ּוניִעָשַּפַמ ללֹחְמ אּוהְופ

 :ּונְל"אַפְרְ ֹותָרְבֲחַבּו וילָע מול רסּומ

 ניְגָּפּכְרַדָל שיא ני ןאָצכ וב
 ּנָקִּכ ןְנֶע תֶא וב עיֶגְפַה הָוהִ

 ליִּפ"חַּתְפִי אָלְו הָנענ אּוָהְו ׂשגנז
 ָהיִזְזְ ינָפְל לזר לבו הבל הָשַּ
 :ויִּפ חַּתְפִי אל הָמְלֲאָ

 החושו יִמ וָרּוּתֶאְו חָקל טְפׁשִממּו רָע
 :=ומָל עג" יע עׁשָפִמ .םייח ץֶרָאמ רזְננ יב
 'ויָתְמְּב יריִׁשְעדתֶאְו רָב םיִעָשְרְתֶא ןָתיו
 :ויָפְּב הָמְרַמ אָלְו הׂשָע סָמָחאְל לע

vel trsp frt 14300 post 53,2 || ° 1 prb13 >6% | 5 ויָלֲע | ל 1 ? יב  

Cp 53, 2 * prpsתָחֵׁשָמ | 15 6% ו ו וזנְךִי שא ּווֲחַּתִׁשִי |  

ins c ca 200155 052,14° | 4 * ף1155 ּונָיְלָח | <  ad | > cfוניִנָפְל | ל?  
prps DB}, sed Vrs =ּוניִמ-- | 8 * 1?ֹורָבְּד (ג1 וכרד) | *  MSSאוה | 5 89+ קו  

 Al | 6-5 1 (cf 6 ףא0מ 66 (Odvarov תֶוָמל עַּגְ 9 percussi שא || ף *1 ער ישע| .
 ל 1 6 6 ֹותֹומְּב (%61 ? 1תומדתיּבְ) , 1 1תַמּב



 622 היעשי 5—53,10 4,11

 וׁשְפַנ םָׁשֶא 'םיִׂשָת-סַא ייִלָחַה ואָּכד ץַפָח הוה
 :חָכְצְי ֹויְּב הָוהְ ץפֲתְו םיָמָי ךיִרָאי עז הָאְרי
 | וּתְעַדְּב עֶּבְׂשִל הֶאְרְי ושְפַנ למעמ'יי

 :לָּבְסִי אּוה םָתֹנֹוֲעַו םיִּברָל ייִּדְבַע קידצ קי
 ללַׁש קָלַחְי םיִמּוצֲע-תֶאְו םיִּבַרָב ל"ְקְלַחַא ככ

 הָנָמנ םיִעָשְּפתֶאְו ֹוׁׂשְּפַנ תומל הָרַעַה רשא תַחַּת
 פ עיני םיִעָשְּפִלְ אָשְנ םיִּבַר"אַטֲח אּוהְו
 הָלָחְאל להו הֵּנְר יִחָצּפ הָדל אל הרקע ירי 54

 :הָוהְי רֶמֶא הלוע יבמ .הַמַּוׁשיינְּב םיּביי
 יִכְׂשְחַּת-לַא ּוטִי ְךיִתונְכְׁשִמ תוָעיִריְו ְּךלָהֶא םּוקְמו יביחְרהי
 יצְרְפִּת לואָמָשּו ןיִמְייְכי - :יקּזח ךותדתיו ךירְתיִמ יכיראה
 :ובישוי תֹוָמְׁשִנ םיִרָעְו שריי םיֹג ךערזו

 יִריִּפְתַת אל כ יִמְלְּבִתִלאְו ישּובָת אָליִּכ לאְריִתְְלאי
 :דוָעדיִרְכַוִת אֶל ךיַתּונְמְלַא תְַּרָחְו יִחְּכָשִּת ןומּולע תֶׁשָב יִּ
 py תֹוָאָבְצ הָוהְי ףישע לכ כ

 הו דארק ר תבוצע הֶבוע הכי
 ְיָהלֲא רָמָא סָאְמִת יִּכ םיִרּועְנ תֶׁשֲאְו

 ְִצְּבִקַא םיִלדְּג םיִמְחְרְבּו ְּךיִּתְבֹנע ןֶטָק ענָבּבי
 ךממ ענר יִנָפ יִּתְרַּתְסַה ףָצָה ףָעְׁשְּב*

 ס  הָוהְו ףְלאָג רֶמָש ְּךיִתְמַחְר םלוע דָחָחְבּו
 יל תֶאְז הנ ייִמ יב

 ץֵרָאָה"לע דוע חְנדיִמ רבעמ יִּתְעַּבְׁשִנ ירֶׁשֲא
 :ָךּב"רָעַּגַמּו ךילע ףֵצָתִמ יִּתְעַבְׁשִנ ןּכ
 הָניִמּומְּת תועָבְּגַהְו ּושּומָי םיִרָהָה פול

 טּומַת אל מול תיִרְבּו שואל ְּךַתַאַמ ידְסַחְ

 ס :הָיהְי ְךָמֲחַרְמ רַמָא
 הָמָחְנ אָל הָרָעְס הָיְנעיי

10 dl? vell :לֲחב (cf 60) | ל 1c ¥ (posuerit) ©» | זז * ins ? ּוהליִצ cf | 
6% ). . auferre de dolore) | ל-ל 1 ₪ 6 (G)AZO ותעדב עבשי ; al praem רוא 

(cf 6( et trsp ותעדב ad stichum sq (tum 'Qy TS ₪12( || * 4 | שק 1 

 | יִמיִּכ  | 9 1 6 pc MSS £0309עפ יִטַה | 5 1? ְךיֵלֲעְב | 81 + ףֵמָׁשִּב 6
 ל ] יֵאַּכ.



54,12--5 11 JESAIA 623 

 :םיִריֵַּפַּב יִּדיִּתְדַסיִו ּנָבֲא 'ךופּב ץיָּבְרמ יִכֹנֲא הֵּגַה
 חֵּדְקֶא ןנְבאְל ְּיַרְעׁשּו ךותשְמש כד יִּתְמִׂשְויי

 הָוהְי ידומל ְךיָנּבילָכְויג ץֶפֲחיְִבַאל ךָלּובְּנלֶכְ
 יִנָבּוכְּת הָקָדִּביצ ְנְּב םלָׁש בֵרְ
 :ְיָלֲא בָרְקְתִאְל יִּכ הָּתַחְמִמּו יֵאְריִת אָלְִּכ קָשעְמ 'יקחר

 לוו ְךלֲע 'ְִּתִא רנ-ימ .ליִתואְמ סֶּפַא רּוְגְנ רוג ןקי5
 = םַמָּפ ׁשֵאַּב הַפנ שַרָח יִתאְרַּב יִכֹנֲא ןהי<
 :לָּבַחְל תיִחָשַמ יִתאָרְּב יִכְנֶאְו והשעמל ילָב איצומו
 טַפְׁשִמל ךְּתַאדּוקִּת ןוָשל לָכְ לצי אל ל רצוי יל לָּב ול

 יעשו ס :הֶוהְיַאְנ יִּתַאַמ םֶתְקְדצְו הָוהְי ידע : תלחנ תאז
 לכל כי לדיא רש םִיַל וכל ג אָמָצ לכ ייִוָהי 5

 js אל םכעיגיו חלול הסל הָמַל
 :םֶכְׁשְפנ ןשּדּב נּנעְתִתְו בוטדולְכאְו יִלֶא עוַמׁש ּועָמש
 םֶכְׁשַפנ יִחְתּו ועָמָש יֵלֲא וכל םָכְנְזָא ּוֵטַה

 :םיִנָמֲאגַה דָוְד ידסח | םָלּוע תיִבְּב כָל הָתרְְאו
 :םיִמֲאְל הְַָּמּו דב ויָּתַתְנ םימּואְל רע ןק+
 וצורי ְךיֶלֲא ךּועְיהאל יוגְו אָרְקִּת עדַת"אל יג ןה
 ס ראפ יִּכ לֶאְרְשי שודקלו ךיִהלֲא הָוהְי ןעמל

 :בֹוְרָק ּותֹויָהְּב ּוהָאְרִק ֹוָאְצמַהְּב הָנהְי ושר
 ויִתְבְשַחַמ ןְוָא ׁשיִאְו וכְרּד עָשְר בעיל
 :ַחֹולְחִל הָּברִייַּכ ניָהלֲא-לָאְ ּוהמחריו הָוהילֶא בָשְיְ
 :הֹוהְי םָאָנ יִכְרִּד םכיכרד אלְ םֶביִתוְבשִחַמ לַתובָשַחַמ אל יב
 יִתבְׁשֲחַמּו םֶכיִכְרִּדִמ יֵכְדְד ּוהְבג ןּכ ץֶרָאמ םִיַמָׁש ּוהֹב נ"יפ

 :םֶכיִתְבְשִחַמִמ | םִיַמָשַהְהִמ גְלָשַה םֶשָּגַה דרָי רֶׁשֲאַכ יָבוס
 ץֶרֲאָה-תֶא הָוְרַה"םִא יִּב בּוׁשָי אל הָמָשְו
 :לָכאָק םֶחָלְו עֶרֹול ערֶו ןַתָבְו ּהָחיִמְצַהְ היל
 םקיר לא בּושידאל יֿפמ אָצָי רשַא יִרָבְד הָיָהְי ביי

 :ויִתחְלָש רשא חיִלְצָהְ יִּתְצֿפֲח רָשַאזתֶא הְׂשֲע"םֲא יב
 ir *1 דַפֹנַב cf 6 0 | - prps) ףיתודסיו ךינְרַא | 33 1: ףינב |
 14 * trsp ? huc : | * 1? יִקַחְרִּת | 15 *1? יִּתָאַמ | * ? ₪ | 16 % ןה, 0 הַּנַה |

dl; <6%0( | 655, ד * >6%%) | 1 וכל ףַסֶּכ | =  r7 add? | Cp 
 Vrs Dy? | g 1 8% 6 Vrs ּהובְנְכ | ד א. |



 624 היעשי 56,1_55,12

 :ףָכּואֲחְמִי ןִלְבּוּת םֶלָשְבּו ּואַצַת הָחְמׂשִב"יִכיי
 הֶדָשַה יצע-לָכְו הָּנִר םֶכיֵגְפַל ּוחְצַפִי - תועָבָּנַהְו םיִרָהָה

 סדַה הל רַפְרְּפַה תַמְת ׁשֹורְב הָלעי ץּוצענה תַחַּתי
 ם  :תַכָּכיאל םלוע תואל םֵׁשְל הָוהיִל הָיֲהְו

 < חָקד שו םּפְׁשמ ָרמׁש הוהְי רֶמֶא 6
 :תֹולָגַהְל יִתְקְדִצְו אֹובָל יִתָעּוׁשְי הָבֹורֲקיַּכ
 ּהָּב קיוחי םָדֶאְְבּו תאֹוזהְׂשֲעַי שונָא רָׁשַא

 פ = :עֶר"לְּכ תֹׂשְעַמ ודָי רמשו וללַחְמ תֶּבַש רָמׂש
 רמאל הָוהְיְ"ְלֶא הָוְלִנַה רֶכָּגַהְְִּב רמאי-לאְוי

 וִמַע לעמ הָוהְי יגְליְִּבִי לְֶּבַה
 ס שבי ץע יִנַא ןֶה סיִרָסַה רַמאידלַאְו

 יִתתְּבַש-תֶא ּורָמְׁשִי רׁשֲא םיִסיִרָפל הָוהְי רָמָאו הָכיִּכי
 ס יִתיִרְבַּב םיִקיִזֲחַמּו יִּתְצָּפָח רֶׁשֲאּב ּורַחָבּו
 םֵׁשְו דָי יִתמְְחְבּו יִתיִבְּב םֶהָל יִּתַתָנְו
 ס  תַרְּכַי אֶל רֶׁשֲא ולְִּתִא םֶלוע םש תֹוְנְּבִמּו םיִנָּבִמ בוט

 הָוהְי םש-תֶא בָהּ ותְרָשָל הָוהי"לע םיִולָּנַה רֶכָנַה יִנָבּו5
 :יִתיִרְבְּב םיִקיִזֲחַמּו רללחמ תָּבַׁש רמש-לָּב םידבעל ל תֹויְהְל
 יִתָּלִפְּת תיִבָּב םיִּתְחַמִׂשְו ישדק רה" םיִתֹואיִבֲהול

 יִחְּבְזִמ לע ןֹוצְרְל * םֶהיַחְבְַ םֶהיִתְלּ
 :םיִמעָה"לכל אָרּקִ הלֵפתזתיֵּ יִתיִב יִּ
 לֶאְרָשְי יִחָדְנ ץבקמ הֹוהְי ינדַא א
 :ויִצְבְקִנָל ויָלְע ץֶּבקַא דוע

 ספ | ּרַעיַּב ותְיַחְלָּכ לֶכָאְל ּויֵתַא ירש ותיח לכ
 לערי אל םלָּב םיִרוע וֿפ צו
 ַחָּבְנִל ּוְלְכּוי אל םיִמְלא םיִבְלְּ ל
 | .:םונל יִבָהֶא םיִבְכָש 'םיזה

 הָעְבָש ּועְדָי אל ׁשֵפָנ"יִנ םיִבְלְכַהְו
 ןיִבָה ּועְדַי אל יםיעֹר הָּמַהְי
 :לוהצְקִמ ֹועְצְבְל שיא ּונָּפ םָּבְרִדְל ל

 13 mlt MSS Q Vrs ‘n| | Cp 56, 31 הו jslc Vrs ּומְל | 6 1 ? ומש |
 7-66 + ּויָהְיל | g huc trsp , | 10 * sic Al (צ maj), Q \'9¥; 1 prb יִפצ | * 1 6
 EAT et זז jיִבָה ועדי | = pו MSS 'ח; 1 קזמ 41 | זז **] םיִערֶה םַהו; 1

 trsp haec vb in Io post ‘BY et dl vb 3sqq )"ה ד ND), cf 10° | ל >6.
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 רכש הָּאְּבְסַנְו ןָיײהָחָקָא ּויְתַאיי
 :דִאָמ רֶתַי לֹודָנ רֶחֶמ םוְי הָזְכ הָיָהְו
 בל-לע םָׂ שיא דאו דָבָא קיִדַצַה 7

 יםולש אֹוכְי ::קידעה ףָקֲאנ הָעְרָה נמי
 פ :וְחכְנ ךלה' םֶתֹובְּכְׁשִמ-לַע ּוחּוני

 הָבְנְע יֹנְּב הָנָהּובְרְק םָּתַאְו
 גָנעֶתִּת ימ"לע+ :הָנְזִתַנ ףָאָנְמ עֶר
 ןֹוָָׁל ּוכיָרֲאְּת .הָפ ּוביִחְרִת יָמ"לֲע
 רָכָׁש עֶרָז עַׁשַפיְֵלְי םָּתַא"אֹלֲה
 ןגער ץעלָּכ תַחָת םיִלֲאָּב םיִמָחַּנַ

 :םיִעָלְפַה יִפַעְס תַחָּת םיִלְחָנּב םיִדָלְיַה יֵטֲחְׂש
 ֶּלְרִג מַה םה ּךקְלֶח לחְניקְלחְּב
 :יםחְּנָא הָלֶא לעָהי הָחְנִמ תיִלֲעָה ְּךֶסָנ ּתְכַפְׁש םָהָלנ
 ךְבְּבְשַמ תמש אָשנְו ָּהְבְּנזרַה לעל
 :חַבָז בול תיִלֲ םשדג

 ךְנורְכְז תמש הָזּוזָמַהְו תלה ראו
 ּךְבָּכָשִמ ּתְבַחְרַה ילעתו תיִלְג יִאַמ יִּ
 :תיִזַח דִי .יםֶבְּכָשִמ ּתְבַהֶא םהַמ יתרת

 ךיחקה יִּבְרַתַ ןֶמָשב למל יִרָשָּתַפ
 :לואָש"דע יִליִּפָשָתו קחרמ"דע רצ יחְלָשתַ

 שאונ ּתרַמָא אל תני ךּכְרּד בֶרְּבוס
 :תיִלָח אל ןּכ-לע תאַצַמ רי תיח
 יִבָּזַכִת יִּכ .לאְרִיִּתַו ָּתְנַאְּד ימדתֶאְו יי
 ךֶבל לע תמָשדאל תְרַכָז אל יִתּואְו

 פ = יִאְִיִת אל יִתואְו םלעמּו הָשָחמ נא אלה
 ךיָשעמתֶאְו . ךַתְקְדִצ דיֶנַא ינאי
 ףיצובק ְךֶליִצַי ףקעזְּביצ ;ףוליעוי אלו
 לָבָהדחְקִי חּורדאָשי םֶלְּבתַאְ

 12 8 "י | 2% 57, 2° פק ? גטס + | ל ins -לָּכ |31 ית al) הָנֹו תַפָאְנִמ) | 1

fin vs et init vs98 *1:? ותאַמ | 1 8 יִרְכִּתַו | < 6 גם  | add6 6 ךותְּב |62?  
cf Ez 16255 | g 20 (ornasti unguento) DAI? |םֶּמִא ְךָתָנְוַּתדתָא יִּבְרַתַו  

 Ir 16 GAZY (ez necligens) םֶלְעַמּ | 12 trsp? + ad 9 | 1 ךיצוקש



 626 היעשי 58,6—57,14

 רַמָאְוי< = = :וׁשְדְקירַה שָריִיְו ץֶרָא"לַחנִי יב הָתֹוחַהְו
 פ :יִמע ְְרהִמ לָׁשְכַמ ּומיִרָה ּךֵרָד"ּונּפ ּולָסְּולְס

 ומש שוקו דע ןכש אָׂשִנְו םֶר רַמָא הכ יִּכיפ
 ַחּור"לַפְׁשּו אָּכּדתאְו ןוָּכָשֶא שודקו םֹוָרָמ
 :םיִאָּכְדַנ בל תֹיֲחַהְלּו םיִלָּפָש ַחּור תויחָהל

 תומא הַצֵנְל אלו ביִרָא טלועל אֶל יָּבו6

 יִתיָָע יא תְמָשְנּ ףומעי נפל הורי
 'ףָצְקאְו רָּתְסַה "ּוהְּכַאְו יִּתְפַצָק "ֶעָצִּב ןועביז

 ּוהָאָּפְרֶאְו יִתיִאָר ויָכָרְּ :ֹוּבִל ְּךָרָרְּב בָבוש ּךְלּוו
 םִיָתַפַׂש "בו יאָרוּבּפ :ויִלְבַאלְו ל םיִמָחְנ םלָשאו ּוהַחְנַאְו

 :יָתאָפְּו הֶוהְי רמָא | בקו קִחְרל םולָשוםולש
 לָפּוי אָל םקשה יִּב ׁשֶכְננ םיּכ םיִעָשרֶהְו

 פ | וםיִעָשְרְליִהְלֶא רָמָא םולָש ןיִאיי :טיִטְו שָפְרויָמיִמושְרְני
 לוק םֶרָה רָפושּכ ְךׂשְחַת-לַא ןּורְנְב אָרקי 5

 :םֶתאטַח בקע תיֵבְלּו םַעְשּפ יֵּמַעְל ּגַהְו
 ןוצַּפְחִי יֵכָרְּד תעדו ושר םויוםוי יתֹואְו>
 בָזע אל יהל טּפְׁשִמּו הֵׂשָע הֶקָדְצְדִרֶשַא יונ
 :ןּוצְּפִחְי םיִהלֲא תברק קֶדָציִטְּפָשַמ יָנּולָאְשי

 עֲֶח אָלְ ּונָשְפִנ וניגע ָתיִאָר אלו לנמע הָָל
 :ּושָנְנִּת םֶכיֵבְּצַע"לָכְו ץפַחואְּצְמִּת םֶכְמְצ םֹיְּב ןה
 עשר ףֵרגֲאְּב תָּכַהְלּו .ּומּוצָת הָצַמּו ביִבָל ןֶה

 = :םֶָכְלוק םוְרָמַּב עיַמְׁשַהְל םויכ ּומּוצְתדיאְל
 ושפנ םֶדֶא תוָּגַע םוָי ּוהָרָחְבֲא םוצ הָיְהְי הָוְכֲה5
 עילי ָפָאָו קשו ושאר ןמְנאְּכ .ףכלה

 :הוהיל ןצְר םְְו .םוצדארקת הָולה
 יּזהְרֶחְבָא םוָצ הָז אוָלָה
 הָמֹומ תוָדנֲא רָּתַה עשר תיָּבצְרַח חת
 :ּוקְַנִּת הָמֹומ"לָכְו םיִשְפָח םיִצּוצְר חלשו

 14 0 רָמאְו | 177 * 6 Bpaxd ד 7 ענר (1נּוָעַּבְ | ל 1 6 698 'אָו | * 1 ףצקו |
 18 * קצקs ּוהָחְנַאָו | ? huc טפק : || 19 * ?ins יִנַא | ל K בּונ, 0 ביִנ 0? דיִנ
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 תִיָב איִבָּת יםיִדּורְמ םַײנעו ְּךַמְחַל בַעְרָל סֶרָפ אולה
 :םֶלַעְתִת 'אל ְּךְרְשְבִמּו תיִסְכְ םרע הָאְרַתִדיִּכ

 חָמְצִת הָרַהְס ָךְתְכְראו ףרוא ִתָשּכ עֶקְבִ זי
 ְַפסַאי הָנהְי דובְכ ּךָקדצ יֵנפל לה
 יֵנְגִה רמאיו עּושְּת הָנעי :הָוהיו אָרָקַּת זאפ

 :ןְָארַָּרְו עָּבְצֶא חַלָש הָטּומ ףְכוְּתִמ ריֵסָּתבִא
 עיִּבְשַּת הָנענ ׁשֵפָנְו יּדַׁשֹפַ בערל *קפָתְווס

 :םִיִרָהְצּכ ָךְָנפַאו ּךֶרוא ףשחב חַכְוו
 ְךֵׁשְפַנ תוחְצְחְִּב עיִּבָשַהְו יַמָּת הָוהְי ךחְנְויי
 הור ןְגָּכ תיִיָהְו יץילֲחי ךיִתֹמַצֲעְו
 :וימימ .ובְזכיִאל רשא 'םִיַמ אָצומְכּ

 םָמֹוקְמ רוָדְנ"רוְד יִדְסּוְמ םלוע תֹובְרָח יָמִמ ּוְבּוי
 :תֶבָׁשְל יתֹוביִתְנ בבושְמ ץֶרַפ רֶדג ְּךֶל אקו

 ישדק םויְּב "פח יִתושע ךְלְגְר תּבַשִמ ביתא
 דָּבָכְמ 'הוהְי .שודקל גָנַע תָּבִשל תארקְו

 רָב רבו ָךְְפָח אועְמִמ יִכְרד תושעמ ודב
 ץֶרֶא יִתומָּבילע ףיִּתְבַּכְרִהְו - הָוהְי-לַע גנַעְתִת זָפיי

 פ רב הָוהְי יפ יִּכ יבא בקע תלחנ ףיתלכאהְו
 :עומשמ ֹוֵנָזֲא הָדְבָבְאלְו עישוהמ ההדדי הָרְצְקְראל ןקי 9
 םֶכיֵהְלֶא ןיבל םֶקנְיּב .םיִלּדְבַמ יָה םֶכיֵתְגֹוֲע"םַא יב

 :עֹומְׁשִמ םָּכִמ | םִָנָפ ּוריִּתְסַה םֶכיֵתֹואְטַחְו
 ןוָעּב םֶכיִתְּבְצֶמְו םּב ּולַאְגְנ םֶכיּפַכ יב

 :הָגְהְת הע םֶכְנושְל רֶקֶשּורְּבִד םֶכיִתוְתּפְש
 הָנּומָאְּב טַּפְׁשנ ןיִאְ קְרָצְב אָרְק"ְיַאצ

 נָא רילּוהְו לע ִרָה אושר והתדלע מב
 ּוגְרָאְי שיִבְכע ירוקו ועקב יִנּועְפִצ יציב

 :העְפֲא עֶקְּבִּת הָרּוזַהְו תּומָי םֶחיִציִּבִמ לכאָה
 םָהיֵׂשֲעַמְּב ּסַּכְתִי אָלְו דְגבְל ויָהידאל םֶהיִרוק

 :םָהיֵּפַכּב סַמַח לעפו ןוָאדיׂשעמ םֶהיִשְעִמ
 7 *1 ? םיִדְרִמּו | b 401185 b | 8 1? (52,12) ְךֶפְסַאי | rסי1יקפ- | 1
 6 111155 6258 ךֶמְמַל | זז * 1 ףיִלחָי ( (ףְתְמצִעְכ | * ?exc vb (םייח?) | ז2 *1

 א יִתומְּב | Cp 59, 31? ּולַאְַג | 51 ? הָר-.
 יִנָב (60,10) || * pps תוצ--0) | 13 516 6'ַעַמ | * מוז 155 ךיצ-- | 1? לֶאְרַשי

 ’?vel שֶדחְל | 14 05 יִתָמְּב, א
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 יקָנ םדְּךַפְׁשִל ּורָהָמיו ּוצְרָי עֶרָל םֶהיֵלְנַרל
 :םֶתולְסְמְּב רַבְׁשְו דש ןוָא תֹוָבָׁשְחַמ םֶהיִתְבשְחַמ
 םֶתְלְגְעַמְּב טָּפשִמ ןיאְו ּועָדָי אָל םולש ךְרד

 :םֹוְלָׁש עי אל ּהָּב ךֶרד לָּכ םֶהָל ּוׁשָקִע םֶהיִתוְביִתְנ
 הֶקַהִצ ּונְניִשַת אלו ּונמִמ טָּפְׁשִמ קַחְר ןּכ" לע

 ָדַלַהְנ תֹולֲפַאַּב תוָקְגְנל ךָשח"הַגהְ רואָל הָּגקְנ
 הָשָשנְג םִיָניִע ןיִאְכּו ריק םירועכ הָשָשנְנ

 :םיִתַמָּ םיִנְׁשִאְּב ףֵׁשַנּכ םִיֹרָהַצַב נְלׁשְ
 הָגְהִנ הָנָה םיִנֹיַכְו ונָלּכ םיִּבְּנַכ הָמָהָניי

 ּוּנָמִמ הקר הָעּושיל או טּפְׁשִמַל הוק
 ּונְּב הָתָנֲע ּוניִתואטחְו ְּךָּנָנ ּוניִעָשְפ ָּבַר"יַּכי>
 :םּונעדי וניִתְנְועְו ּונָּתַא ּוניִעָשָפיִּ
 ּניִהלֲא רֶחַאַמ גֹוסָנְו הָוהיִּב ׁשֵחַכְו שפי

 :רֶקְׁשיֵרְבְּד בלִמ וגהְו יורה הָרָסְו יקְׁשע-רָּבַּד
 דמעְת קוחְרִמ ההד טָּתְׁשִמ רוח ָּפֶהְוי+

os ... 

22 oo 

 | :טפְׁשִמ ןיִאיִּכ יניב עו הוה אר
 עיִּגִפַמ ןיִא יִּכ םַמֹוּתְׁשַּו שיא ןיִאי אָפ

 :ּוהָתָכְמְס איה יתְקְדִצְו עז ול עַשוּתַ
 ושארָּב הָעּושְי עַבוכְו ןירשכ הָקְרַצ שברול

 :'םלשי| | :הָאְנְק ליִעמַּכ טעיו תֶשבלִּ םֶקָנ יֵדָנַּב שבלי
 לּומּג םייָאְל ויָבְיאְל למ ויל הָמֲח םֶלַשִי ילעְּ .תולָמְ לַעָב8
 וְדובָּכתֶא שמש-חרזמִמּו הָוהְי םש-תֶא בֶרַעַמִמ אְריִיְו

 :ֹוב הָסָסְנ הָוהְי חּוְר רצ רה אָבויְּכ
 :הָוהְי םָאָנ בעי עׁשָ יֵבְָׁלּו לוג ףייצל אבו

 -רֶׁשֲא יִרָבְדּו ךילע רֶׁשֲא חור הָוהְי רַמֲא םֶתוא יִתיִרְּב תאז ינַאְו*י
 רַמָא ךערז ערז יפמּו ךערז יפַמּו ךיפמ ושומידאל ךיִפַב יִּתְמְש
 - 1 ס :םלועדדעו הָּתַעַמ הָוהְי

8 1MS Vrs םֶּב | זס ? ix vigore; ins? יָה | 21 ונָתאָטַחְו | 3 16 

 |) (dittogr 2) | e127) | 15 dub; trsp prb huc : | 17 dl )<₪9שקע* | *1: ורה

 האר)|  (aּואְרִיְו  cf 18b {| °° <6)%( add | rg 316 pl MSS Eddלּומג 1% 18

 ל GAZO 'ִנְכ | כס *(62) Rom 11,26 'צָמ | 16 6 Rom מפ ביִשֶיְו | 21 1 םֶּתָא.
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 :חַרַז ּךִילָע הָנהְי דובְכּו ףֶרוא אָב יִּכ ירא יִמּוקי 0

 םיָמֲאָל לָפרַ ץֶראהָּפכְי שחה הגה
 הארי ךילָע וָדובְכּו הָוהְי חֶרֶזִי ךילעו
 :ךֶחְרז ּהָנְגְל םיִכְלְמו ואל םִיֹוג ּוכָלָהְו

 ךל"ּואב ּוצְּבְקַנ םֶלּ יִאְרּו ְךיֿביע ביָבָסיאְשי
 :הָנַמָאַּת דצ-לע ךיִתְנְבּו ּואבָי קוָחְרַמ נב

 < בבל במו דְֶפּו תרַהְנְו 'יאְרת זַא
 :ְִּל ּואָבְי םִיוג ליח םי ןֹומֲה ְּךילָע ְךפָה"יִּ

 הָפיִעְו ןָיְדמ רכב ּךַפַכִּת םיִלַמָנ תעפש5
 ואָשי הָנּובְלּ בָהֶז ּואָבָי אָבַשִמ םִלָּכ
 ?ורשבי הָוהְי תַלָהֶתּ
 'ִּדְנּותְרְשִי תֹיָבְנ יליִא  ךָל ּוצְבַּקנ רֶדְק ןאָצְ ל
 :ראפא "יּתְראַּפִּת תיִבּו יִחְּבְזִמ יווצר-לעי ולעי

 :םֶהיִתְבְראלֶא םיִנֹויַכְו הָניֵפּועְּת בָעְּ הלאמה
 להנשאָרְּב שיש תֹוְָנֲאְו ווק םיַיָא ויל"

 םתַא םֶבָהְו םפְִּכ קוחְרִמ נב איִבָהְ
 :ךֶראּפ יִּכ לֵאָרְׂשִי שוָרְקְלְו ְּךיַהלֶא הָוהְי םֵׁשָל

 ךְנּותְרָשְו םֵהיֵכְלמּו ְּךִַתֹמְח רֶכַ"יְִב ּונָבּופ
 ְיִּתְמַחְר יָנֹוצְרְבּו ךיתיִּכה יְִּצְקְב יִּ

 ורְגְסו אָל הָלְיְְו םָמֹי דיִמָּת ִיְרָעֶש יּוחְתַפּוי
 :"םיגּוהְנ רש םיוג ליַח ְּךילָא איבה

 וחי רּושאַתּו רֶהְדִּ שרב אוב ךילא לּונְבְלַה רָב
 :ידְּבכַא יל םוקְמּוי יִשְּדִקַמ םֹוָקְמ רֵאָפְל

 לג תופיע ָוְחּתְׁשִהְי ךינעְמ יִגְּב הוחָׁש יל ּוכְלַהְויי
 ידיִצַאנְמלָּכ| | :לאְרְשְי שודק ןַײצ הֹוהְי ריע ךָל ּוארקו

 רבוע ןיִאְו הַאּונשּו הבּוזע ךַתויַה תַחָתי5
 :רִדָו רוד שושמ "םלוע ןואְגְל ךיִּתְמָשו

Cp 60, 21 ח' | 5 = mlt MSS יארית; 1 48 || ל nonn MSS (6?) ;בהרו 1 | 
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 630 היעשי 6

 יִקָניִּת םיִכְלְמ דָשְו םיוג בלח ּתקניויפ
 :בקעי ריָבֲא ךְלאנו ףעישומ הוהְי יִנָא יִּכ תעדִיְו

 ּףסַכ איִבֲא זרה תַחַתְו בָתְז איִבֲא תָשחְּנַה תַחָּתַ
 | לרב םיִנְבֲאָה תַתַתְו תַשחְנ םיִצָעֶה תַחַתְו
 :הקָדצ ךָשִנְְו םולָש ּךַתְדקפ יִּתְמָשְו
 ךיִלּובְנַּב רָבָשְו דש ךַצְראְּב סָמָח דע עמָשְיאלפ

 ל :הָלהּת ְיֵרְׁשּו ךיתמוח הָעּושְי תאָרְקְו
 ריִאְידאָלַחְרִיה הגל םֶמּוירואל שָמְשַה דוע ל" ההיא!
 :ִּּתְַאַפָת ךיהלאו םלוע רוֲאְל הוה ףלדהיהו

 ףֶסֶאַי אֵל ךַחריו שמש רוע אובְיְאְלי
 :ךלְבַא יִמי ומְלָשְו .םֶלוע רֹוֲאָל ךֶל"הְיִהִי הָהְי יִ
 ץֶרֶא ושרי םכֹועְל  םיקידצ םלּכ ךמעו יי
 :רָאָּפִתַהְל "ידי השעְמ יועָטמ רָצְג
 םּוצָע יגל ריִעָעַהְר כאל הָיִהְי טקה

 פ  והָנָׁשיִחַא ּהָתַעְּב "הָוהְי ינַא
 יתא הֶוהְי חַשֶמ ןעי יִלָע הָוהְי ינדא חורי 1

 בֶליִרְְׁשִנִל שָבְחְל יִנְחְלָש םיִוָנַע רשבְל
 :?חוקדחקפ "םיִרּוסַאלְו רֹורְּד םיּובָשָל אָרְקַל
 יוניהלאל םקנ םֹויְו הוה ןֹוצְר"תַנְׁש אָרְקְל

 תַחַּת רַאּפ םֶתָל תַתְל ףןויַצ י ילבאלו םּושל" 3  םיִלָבַאלָּכ םֶחַנָל
 רֶפֲא הָהָּכ ַחּוְר תַחַּת הָלָהְת יהטעמ לָבָא תַחֶּת ןושש ןמש
 :רָאְּפְתַהְל הָוהְי עטמ קֶדֶצַה ללא םֶהְל אבק
 ּוממוקי םינשאר תֹוממְׂש םלוע תֹובְרַח נבו

 :רוָדְו רוד תֹומְמְׁש בֶרח יֵרֲע ושּדחְו
 :םֶכיִמְְכְו םָכיִרָכַא רֶכֵנ יִנְבּו .םָכְנאֹצ ּועָרְ םיִרָז ּוָדְמֲעְו

 רמות םֶדובְכְבו es םווג ליח

16 Var” ;שו 1 ft דַשְו | זס dl; 66 + הליל post ְךֶל | 21 * 0684 al 
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 םֶקָלָח 'ּונְרָי הַמְלְכּו הֵנְׁשִמ יםֶכְּתְשְּב תַחַּתל
 :םָהְל הָיְהְּת םָלֹוע תֶחְמִׂש ּוׁשריִי הָנָשִמ םֶצְרַאְּב ןכל
 הָלּוְֹּב לזו אנש טַּפְׁשִמ בהא הָוהְי יִנַא 5

 :םהל תֹורְכָא םלוע תיִרְבּו תַמֲאַּב םְתָלעְפ יִּתַתָנְו
 םיִּמעֶה ְּךֹוִתְּב םֵהיֵאֵצֲאַצְו םָעְרַז םיוגּב עדונפ

 פ :הָנהְי ךרּב עֶרָז םה יִכ  םּריכו םֶהיִאְרלְּ
 יַהלאַּב ישפנ לָגּת הותיב ׁשיָשָא שושי

 = :ָהילכ הָּדְַת -- ראפ הכי -
 חימצת ָהיעּורז הָּננְכּו ּהָחְמִצ איִצות ץֶרָאְכ יִּבי
 :םִיגַה-לָּכ דֶגנ :הָלָהְתּו הָקָדְצ ַחיַמְצִי הֹוהְי יָנֲֹא כ

 טוקשֶא אל םֶלָשּוְי ןעמלו הָשָחֶא אל \ ןוצ ןעֶמְלי 2
 :רַעְבִ דיִפַלּ ּהָתָעּוׁשיִו ּהָקְדִצ ּהנֹנַכ אָציידֲע

 רוב םיִכְלְמ"לכְו ד ג אָ
 :ונבקי הֹוהְי יפ רשא ׁשָדָח םש ּךָל אָרָקְ
 ְיָהלָאףכְּב הָכּולְמ ףוֹנצּו היהְי"דִיּב תֶרָאְפִּת תֶרָמִע תייָהְו

 להממש ידוע רָמָאְיְדאל לצראלו הָבּוזְע דוע ל רמאידאלו

 הָלעְּב ּךְְַּּ הָבייִצְָח אריך יב
 :לַעְבַת ְֵּצְרַאָו ְְּּב הָוהְי ץַפָחְי
 "נב ְּוְעְבַי  הָלּותְּב רּוחְּב לעבר

 ס יהא לע שיִשָי  הָלַּכילַע ןֶתֶח שוָשְמּו
 םיִרָמְש יִּתְדְקַפַה םֶלָשּור ךיתמוח-לעפ

 ושחי אל דיִמָּת הָלָלַהלְָו םֹוַה"ִלְּכ
 :םֶכָל יָמָּד-לַא הָוהְיְדתֶא םיִריֵּכְזַּמַה
 ןנוכידדע ול יִמָד ונֵּתִּת-לַאְוז

 ץרְָּב הלהְּת .םָכׁש-תֶא םיׂשיירעְ
 ונע עוָרְזבּו ֹוָניִמיִּב הָוהְי עַּבְׁשִנ*

 ךיביִפְל לכַאְמ  דוָע ךְנְדתֶא ןַּתֶאמַא
 :וָּב תַעְָי רׁשֲא ךָשוריִת רָכְנְיִגְב ּוָתְשַדַאְ

 7 51 םֶּתְשְב יִּכ | *1 ושרי (גו קר) | 8 1 6 5155 685 הֶלְוְעְּב | סי!
 יִנָמַעי vel יִנָטַע | ל 1 ןיִכַי | vs rr trsp ante 10? | Cp 62, 30 ףיִנְצ | 4

 add (cf mtr) || ל 1 הממֹש cf 54, | 5 *1 לַעְבְְבְיִּכ | 1 ךונב 'בי ְךֵלֲעְבִ
 נב (ש 147,2)



 632 היעשי 63,9—62,9

 הָוהְיתֶא ּולְלַהְו ּוהָלְכאְי ויִפְסֶאְמ יב
 פ :יִשְרְ תֹוָרְצַחְּב ּוהָּתְׁשִי יצְבקְמּ

 םַעָה רָב ונּפ םיִָעָשַּב ּןרְבָע ְרָבָעופ

 ןְבָאמ לפס = הָּלסְמַה ּולָס ול
 :םיִּמעָה-לַע סַנ ּומיִרָה

 ץֶרָאָה הָצְקילֶא עיִמְׁשַה הּוהְי הָּגַהיי
 אָּב ְךֵעְׁשי הֵּנִה ןֹיְציתַבְל ּורָמִא
 :ויָנפְל ותְלְעְפּו ותא ֹורָכֹׂש הֵּנִה

 הָוהְי רלּואג שֶרְקַה םע םהל ּואְרְקְוו>
 ,פ  והָבָוענ אל רע הָׁשּרְד אָרּקִי לו

 חב - יהעצ וׁשּובלְּב ל הָז

 :עישוהל 'בר יהָקדַָּב רָּבַדְמ יא
 :תַנְּב ְּכִּכ ףךיִדְְבּו ְךׁשּובְלְל םֶדָא עור

 יִתֲא שיִאְרִיִא םיִמַעָמּו יּדְַל יִּתְכְרָו הָרּוּפ
 יִתָמֲחַּב יםָסְמְרָאְו יִּפאְּב יכְרְדֲאְו
 < :'יִתְלָאָנָא יׁשּוּבְלַמלָכְו .יִדְנְּבילַע םָחְצִנ זי

 :הָאּב יָלּאָג תֶנְׁשּו בלב םֶקָנ םִנ יג
 ְךָמוס ןיִאְו יםָמּותָשָפְו רזע ןיִאְו יטיִּבַאו

 :יָנְתָָמְס איה 'יִתְמְחְג יִערְז יל עׁשֹוָת
 יִתְמֲחְּב 'םֶרְּכשַאְו יִּפַאְּב םיִטע יסּוָבָאְו

 ס | :םֶחַצַנ ץֶרֲאָל דיִרואְ
 הָוהְי תלָהִּת ריֵּכְזַא ו הֹוהְי יֵדְסֲחל
 לֵאָרְׂשִי תיֵבְל בּוטיברְו הוה נְלְמג-רֶׁשֲא ל לעב

 :וידסֲח בָכּו וימר 'למְנ"רׁשֲא
 ורְקשְי אָל םיִנְּב הָּמַה יִמעְדַא רָמאּוי
 "וםָתְרָצְלֶכְּבי :עיׁשֹומְל םֶהָל יו
 םעיִׁשֹוה ּויְנָּפ 'ךָאְלַמּו רֶצי יאל
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 םֶלֶאְנ אּוָה יִתָלְמְחְבּו וִתָבָהְאְּב
 :םֶלוע יִמידלְּכ םָאְׂשִנִו םֶלְטִנְיו

 ושְדָק חּוְתֶא ּובְצַעְו ָּרָמ הָּמְהְוי
 םָּב"מַחְלִנ אּוָה  בָיואָל םָהָל הי

 מע השמי םָלועְיִמְי רְֶזיַוי
 ונאצ 'הער תֶא םִיִמ "םלַעַמַהי היא
 :ֹוׁשְדָק ַחּוָרדתֶא וּבְרְקַּב םשה הָיַא
 וּתְרַאַפּת עוְרְז השמ ןיִמל לךילומ
 :םֶלוע םש ול תושעל םֶהיִנָּפִמ םיַמ עקוב

 רָּבְדמַּב סּופַּכ .תֹוְמֹהּתּב םֶכיִלּומי
 דְרִת הֵעְקַּבּב ּהָמָהְּבַּכ+ : ּולָשְכ אל
 מע ָּתְנַהְנ ןֶּב ּוּגֲחיִנְּת הָוהְי ה
 :תֶראְפִּת םש ל תושעל
 ְךֶּתְראָפַתְו ךָשְדְק לְבָּזִמ הֵארּו םִיַמְׁשִמ טָבַה5

 עמ מַה ִחָתרּוְבְנּו ְְּתָאְנִק היא
 ּוניִבֲא הָתַאדיּכ :ּקָפַאְתַה ילא' ְּךיַמֲחַרְו
 ּונָריִּכַי אֵל לֶאָרְׂשְִו ּונֲעָדְי אָל םֶהָרְבַא יִּ
 ְָמְׁש םָכֹועְמ ּונְלֲאְג ּוניֵבֲא הָוהְי הָתַא

 ְךַתֶאְריִמ ּונְבל חיִשְקַּת ףיִכְרִדִמ הָוהְי ּונָעְתַת הָּמָליז
 ְֲּתָלַחנ יִטְבְש ךיִדְבַע ןעֶמְל בוש

 :ִּךָשְרְקִמ ּוסְסֹוְב ּוניֵרָצ ףשְדק"םע ּוׁשְרי רָעְַמְלי
 םֶהיִלַעָךֶמַש אָרְקִנ-אְל ַּב תְלַשְמדאְל םֶלּועַמ ּוניֹיָהפ

 :ּולְזָנ םיִרָה ְךיַנְפִמ תדרי םימָש ָתְעְרְק"אל
 ׁשֵא"הָעְבּת םימ םיִסְמַה שא חרכי 4

 :ּוזגְרִ םנוג ךיִנָפִמ  ירְצָל ךֶמש עיִדּוהְל
 הנק אָל תִאְִנ ָךְתֹוׂשֲעַב
 ּועְמָשדאל םלּועמּוצ :ּולְזנ םיִרָה ךיִנָּפמ תדרי
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 4 היעשי 65,6—64,4

 הָתָאָר"אְל ןיע יּוניִנָאה אל
 :ול"יהָּכַחְמַל 'הָשַעְי ְףְתָלּוז םיִהלֲא

 יִּדּוְרַּכְזִ ְךיכְרְדְּבי  קֶדַצ 'הָשעְו שֶש'-תֶא ָּתְעַגָּפ+
 :"עָשּונו טלוע םֶהְּבי אָטָחְגְו ָתפַצָק הָּתאְדוַה
 ּוניִתְקְדְצלּ םיִּדִע דָנָבְכּו ול אֵַמַּטַכ יֵהָנפ
 :ּונָאְׂשִי חּוְרְּכ ונינועו נְְּכ הל לֵב
 דב קיזחהְל רָרּעְתִמ ֶמָשְ ארוקדיאופ

 :ּוננועדדיב ּונָנומְּתַו ּונָמִמ ףיִנָפ ִּתְרִּתְסַהיִכ
 הָּתִא ּוניִבָא הָנהְי הָּתַעְול

 :ּונָלָּכ ָךֶדִי הָשַעְמּו .ּונרצְו הָּתַאְו רמחה ּונחְנַא
 ןוָע רֵּכְזִּת רעל לֶאְ דאָמדדַע הָוהְי ףֹצְקִּת" לא

 רָּבְדִמ ּויָה שק יָרָעּפ נלכד מעי אָנ"טְּבַה ןה
 :הָמָמְׁש םלָשּורְי הָתְיָה רֵּבְדִמ ןויצ
 ּוניִּתְבַא ךוללה רֶׁשֲא ּונָתְרַאְפִתְו ּנֵׁשְדְק תב

 :הָּבְרִחְל הָיָה ּוניִדמְחְמלכְ שא - הָיָה
 כ :דָאָמ"דע ונָנַעְתּ הָשָחת הָוהְי קָּפאְתִת .הָלֲא-לעָה

 יִנָשָקַּב אלל יִתאַצְמְנ ילֵאָׁש אלל יִּתְׁשרְדנ 5
 :ימשב יארקדאל ידגדלֶא יִנַּגַה יִנָגִה יִּתְרַמָא
 יררוס םעד לֶא םויַה"לָּכ ידי יֵּתְׂשַרַפ

 :םֶהיִתְבשִתַמ רַחַא בוט-אל ְךֶרְּרַה .םיִכָלְהַה

 דיֶמָת יִנָּפילַע ית םיִתעכַמַה םֶעָה
 :םיִנָבְלַהלַע םיִרָטַקְמְו תֹוננּב םיחְבְ
 וניִלי יםיִרּוצָנַבּו םיִרָבּקִּב םיִבָשּיַהְי

 :םֶהיְֵּכ םיִלָנִפ 'קֶרפּו ריֹוֲחַה רֶׂשְּב םיִלָכָאָה
 ְיְִׁשדְ יִכ יֶּבׁשַּגת-לַא ְּךיֶלֲא בֶרְק םיִרְמָאָהי
 :םויַהְִלָּכ תַדְקי ׁשֵא יּפאְּב ןֶׁשְע הלא
 = לע יִּתְמַלׁשְו יִתְמְלַשִא יִכ הָשָחֶא אל יִנָּפְל הָבּותַכ הנה 5
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 הָוהְי רָמָא ּדְחַי יםָכיֵתֹובֲא תֹנֹוֲעְו ימָכיֵתְנוַעל
 ינופרח | תֹועְבְַה-לעֶו םיִָהָהלַע ורק רֶׁשֲא
 ס :םֶקיַחְילַע 'הנשאר םֶתְלְעְפ יִתְדמּו

 לוָשָאָּב שוריתה אֵצְמי רֶׁשֲאכ הוהְי רָמָמוהָב
 ֹוּב הָבְרְב יִּ ּוהָתיִתְׁשַּת-לַא רַמָאְו
 :לָּכַה תיִתְׁשַה יִתְלְבְ ידָבַע ןעֶמְל הֵׂשֲעֲא ןּכ

 יִבָח שר הָדּוהיִמּו עַרָז בקמ יתאָּצֹוהְו
 :הָּמָׁשּונָּכְׁשִי יַדָבעו  יִרַחְב ָתּוׁשָריו

 רֶקְּב ץֶבָרָל רֹוכֲע קָמַעְו ןאצ-הוְנְל ןורָשָה הָנָהְוי
 :יָנּוְׁשְרְּד רֶׁשֲא יִמעל

 יִׁשְדָק רָה-תֶא םיִחָכְׁשַה הֹוהְי יב םֶּתַאְו יי
 מַה ינהל םיִאלַמְמַהְו וחלש לגל םיִכְְעַה

 םָּתעַמְׁש אלו יִתְרַּבְד 'םתיִנֲע אלו יתאלק ושי

 פ | םָתְרַחְּב יּתְצַכָאְל רׁשֲאבּו יניב ערה ושעת
 הוהְי ינדַא ורָמֶא"הְּכ ןכָלי

 ּובָעְרִּת םֶּתִאְו ּולָבאיו ידְבַע הָּגַה

 ּואָמְגִּת םֶּתַאְו ּּתְׁשִי יֵדָבֲע הגה
 :ּושְבָּת םָּתַאְו ּוחֲמְׂשִי יֵדָבע הָּגַה

 בל בּוטמ גר ידְבע הֵּנִהי4
 :ּוליִלְיִת חּור רָבָשַמּ בפ בָאְּכִמ ּוקעְצַּת םַּתאְ

 הָוהְי ינֹדא ָּךְתיִמַהְו יביִחְבְל הָעּובָשל םֶכְמָש םֶּתְחַּנַהְוי5

 :רֶחַא םש יאָרקַ ויְרְבעלְ
 'ןִמֶא יקלאב ךרְְּתִי ץֶֶּב ךרְּבְתמַה ירָשַאי
 ףֶמֶא יהלאב .עַבְׁשִי ץֶרְָּב עבׁשּנַהו
 :יָניעְמ ּורְתְסִנ יִכְו תֹונשאָרָה תּורָצַה ּוחְּכָשַנ יִּ

 הֵׁשָדֲח ץֶראְו .םיִׁשָדֲח םימָש אָבּוב יִנְנהְיכי

 אוב ינֲא רֶׁשֲאי רעד גלינו שיִׂש-םָאיכ5
 :שושִמ ּהמעְו הליִג םלָשּורידתא אָרֹוב יִנָגַה יִּ
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 636 היעשי 65,19—-667

 יִמַעְב יִּתְׁששְו םֶלָשּוריִב יִּתְלִגְוַפ
 :הֶקַעְ לוקו יֵכְּב לוק דוע ּהָּב עמשי"אלו
 םיִמָי לוָע דוע םֶשַמ היהואל

 רעֿנַה יִּכ ויָמָיתֶא אָלמַדאל רֶׁשֲא ןקזו
 :לָלְקי יהָנָש הֶאַמְִּב אָטוחַהְו תּומָי הָנָׁש הַאַמְדַּ

 :םירפ ּולְכָאְו םיִמָרְכ ּוָעָמְנְו ּובָשִיַו םִיִּתְב ּונְָבּויי

 לבא רו עשו אל בש רמו וגבי אליי
 :יָריֵחְב ּולַבִי םָהיֵדְי השעמּו ימע ימי ץַעָה ימיִכיְּכ
 הלהב ּודְלִי אלְ קיִרָל ועְגְ אל

 | וםָּתֶא םָהיֵאְצאַו הָּמַה הָוהְי יֵכּרְּב עַרֶז יִּ

 | ימחל רפע שחנו מתו לכי רבה הָיראו רֵמָאָב וערי הלֲמְובֲאזי
 פ  :הָוהְי רָמָא יִשְדְק רה" לֶבְּ ותיָתְׁשיאָלְ וערודאל

 ילגר םֶדח ץֶרָאָהְו יֵאְסִּכ םִמָׁשַה הוהְי רֶמָא הבי 6
 :יִתָתּונמ םוקָמ הָז"יאְו ילנְבּת רשא = תוב הֶזיא
 הָנהְמֲאְנ הּלֲאלִכ יהו הָתְׂשִע יִדָי הָנַאלְּכיתֶאְוי

 :יְרָבְ"לֲע דָרָחְו חּוריהָכְנּו יֵעלֲא טיִּבַא הָז"לֶאְו
 בֶלָּכ ףרֹוע הֵׂשַה ַחְבוז שיִא-הַּכַמ רושה טָחּוש

 ווא ּךרְּבִמ הָנֹבְל ריִכזמ  ריזחיסד יהָחְנִמ הלעמ
 :הָּצַפָח םֵׁשְפַנ םֶהיִצּוקְשְבּו .םֶהיִכְרדְּב ּורֲחְּב הָּמַה"-םִג
 םֶהָל איִבָא םֶתרּוְנְמּו םָּתיֵלְלעַתְּב רֶחְבָא ינֲא-מַג4
 | יעמש אל יִתְרַּבִּד הָגּוע ןיִאו יִתאָרְ עי

 סם רחב יִּתְצַפֲח"אְל רׁשֲאבּו יֵניֵעְּב עַרָה ּושעיו

 רָבְד"לֶא םיִדרֲחִה הוהְיירְַּרֹעְמשי
 םֶכיֵאְנְש םָכיֵחַא ּורָמָא
 הוהְי דֵּבִכִי יַמָׁש ןעֶמְל םֶכיֵּדנְמ
 ּוׁשְבַי םֵהָו םָכְתֲחְמְׂשְב הָאְרְנְו
 לָכיהְמ לוק ריִעַמ ןואָש לוק
 :ויביאל למ םַּלְׁשִמ הֶוהְי לוק

 *הֶדלְ ליִחֶּת םֶרָמְּביל

 20 prb gloss | Cp  66, 11? קמ | 2 < 65 ּויָה יִלְו | * 1 ? הָאְכְנְו |16
 0+ לֶא | 3 מפ ? ךסונ | 5 1 6 6 בכי | 7 * וםs? איִהְו | * 1? ןֶב הָדְלַי
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 :רָכְז הָטיִלְמָהְו ּהָל לָבָח אובָי םֶרָמַּב
 הָלָאּב הָאְר יִמ תא עמְשִיִמי

 דָחֶא םיּב ץֶרֶא לֵחּה
 תַחֶא םַעָּפ יג דויד

 :ְהיִנְביתֶא ןויצ | הבלים הָלָחִ
 הָוהְי רֶמאי דיֶלֹוא אָלְו ריּבְׁשִא יִנֲאַהְ

 פ ּךִיהלֶא רַמָא יִּתְרַצֲעְו דילומה יִנֲאא
 ָהיֵבֲהֲאלַּכ ּהָב ולינו םלשורי -תֶא ּותְמָשי

 :ָהיִלָע םיִלְּבאְתְמַהלָּ שושמ ּהָּתֲא שיש

 ָהימָחְנִת דָשִמ םֶּתעַבְּ ּקְניִת ןעמליי
 ס :הָרובְּכ זיִנִמ םָתְננעֶתַהְו ּוָמִת ןעָמל | =

 ָהֶלא"הַמּונ יִנָנַה  הָזהְי רָמָמּו הָביִּביי
 םיוג דֹובְּכ ףטוש לַחְנְכּו םולָש רָהְנִּ
 :'ּועָשָעָשִּת םיִכְרְּבלַעְו 'ּואָשּנִת דצילע יםָּתְקניִו
 םֶלָשּוריִבּו םֶכְמַחְנַא כנא כ ּנָמֲחנְת וִמִא רֶׁשֲא שיא

 פ = יבוא םעֶ כעת הוה הנו
 ויָתְבְּכְרִמ הָפּוסַכְו אובו שָאָּב הָוהְי הָגַהיכ
 ׁשֲא"יִבֲהלְּב וִתְרַעגְו ופא הָמְחְּב ביִׁשָהְ

 :הָוהְי ילֶלח ּוְּבַרְו רָשְּבילָּכדתֶא וָבְרִחְבּו יטָּפְׁשִנ הָוהְי שָאָב יִּכ
 "דְוָתַּב יֹדַחַא רחא תֹֹנגַהלֶא םיִרֲהַטְּמַהְו םיִשּדקְתּמַה ל

 רָּבְכעֶהְו 'ץקשהו ריֹוֲחַה רֵׂשְּב יֵלְבֲא
 ץֶּבקְל הֶפְּב יםֶהיֵתָבְׁשִחַמּו םהיִשעמ יִנָאְו5 :הָוהְידםָאְנ פסי והְחָי
 תוא םָהְב יִתְמשְויפ :יִדובְּכתֶא ּוְרְו ואָבּו תושַלַהְ םִּוגַה-לְכיתֶא
 לתשק יכשמ' דול ילופ ׁשיִׁשְרַּת םּנַה- לֶא םיִמילֿפ \םָהַמ יִתְחְלָשְ

 -תֶא ּוְְאלְו 'עָמָשתֶא משאל רֶׁשֲא םיקחרַה אה ןְ לבּות

 ל רק" 0 קו

 ד (6rd radia avrdv הָּתְקנ et פק , ad Dla | * 1 sg | 13 °° frt ב3 |
cK; Q mlt16 6+ ץֶרָאָהילבתֶא ..שָאְּב) | 17 *1פזפ  | GW15 23155  

recte) || 5 1 prbצ v)תַחֶא ; 3620 דחא רחא דחא || * קזק נתב  Ms?155 +  
proא'במ  al tantummodoהָאָּב;;  pro1 אָּב  frt ad 17° etץרשה || 18 == טפק  

Ig *1 6 6ל יִתאָב() 'מו 'מ יִתעַר | | p'38(  vel 6 6*# (cfהאב,  
 טופ | לל 1 ₪ 6 6 (W ls kai 6% [pro kai pwg]ר\ שמ | < 6 יִמש.



 638 היעשי 24—66,20

 "לָּכִמ \ םֶביִחַאדלְּכְדתֶא ּואיִבֲהְופ :םִיּב יִדּובְּכיתֶא ּודיִּגַהְו ידובּכ

 תורָכְרְּכַבּו םיִדָרְּפַבּו םיִּבַצַבּו בֶכְרְבֹו םיִטּסַּב ההילו הָחְנִמ ו םיוגה

 -תֶא לֵאָרְִׂי יִנָב ֹואיֵבֵי רשַאּכ הָוהְי רַמָא םַלָשּור ישדק רה לע

 םילל םיִנָהְפל חֶקֶא םָהַמ"םַגְו“י :הָנהְי תיִּב רוָהָט יִלְכַּב הָחְנַמַה

 :הָוהְי רמָא
 השע יִנֲא רֶׁשֲא הָשְדִחַה ץֶרָאָהְו םיִשְדַחַה םִיַמָשַה רֶׁשֲאכ יב

 :םֶכְמְשְו םֶכַעְרִז דמי ןִּכ  הָנהְידִאְנ ינְפְל םיִדָמְ

 תב תָּבַש יִּדִמּו ושדָחְּב שדְחידמ הָיָה

 יב םיִעָשָּפַה .םיִׁשְנֲאָה רְנָפְּב "אָרְ וצי

 הָּבְכְת אל םׁשֲאְו תּומָת אל םֶתַעלות יּכ

 וצל ד :רָשּב"ָכְל וארד יָה

ar mlt MSS Vrs 7}; 1 prb (cf 24) םל 'כֶל | 24 0+ 'רֶר 
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 ץֶרָאְּב תֹותָנעּב ירֶׁשֲא םיִנֲהְּכַה"ןִמ ּוהָיקְלִח"ְב ּוהָימְִי *יִרְבּדי 1
 ְךֶכַמ ןֹומֲאְּב והָישאו יָמיִּב וָלֵא הָוהְיררבְד הָיָה רָשֶאי :ןְמְְּב
 "ןֶּב םיִקָּוהְי יֵמיִּב יִהוג ם :ֹוְכָלָמְל הָנָש הָרׂשֲע-שלְׁשִּב הָדּוהְ
 ּוהָיׁשאְדןְב ּוהָיקְִצְל הָנָׁש הָרְׂשֶע"יַּתְשע םת-דע הָדּוהְיְךֶכָמ ּוהָיָשאְ
 ס = :יֶׁשיִמֲחַה שֶדַחּב םַלׁשּורְי תֹוִלָג-דע הָדּוהְי ךְלמ
 :לרמאל *יִלֶא הוהְי-רַבְד יהו
 ְךיִתְׁשּקַה 'מָחָרַמ אֵצַּת םֶרֲמְבּו ּףיִתְעַדְי ןָמָגב יִּתְריָצֲא םֶרָמְּב

 רַמאָוֿפ ְיִּתַתָנ םִיֹוּגל איִבְנ
 ם | יִכְנא רַעניָּכ רּבד יּתְעַדדאְל הָּנַה הָוהְי ינֹדֲא ּהָהַא
 יִכנִא רענ ירמאת" לַא יִלָא ק הָוהְי רָמאיוז
 :ךֶּבַדּת ךוצא רֶׁשֲא-לְכ תַאְו לת ךַחָלְׁשֶא רֵׁשֲא-לכ"ילע יב

 ךלצהל ינא תא .םֶהיִנּפִמ אָיִתְילא
 יִלֶא הָוהְי רָמאיַו יִפדלַע עניו יודָיתֶא הָוהְי חַלָשיִנ :הָוהְידָאְנ

 הָּזַה םוּיַהיְךיִּתְדְקְפַה "הֶאְרִי וְּדיִפְּב יִרְבְד יִּתַתָנ הנה
 ָהלְו דיִבָאהְלּו ץֹותְנלְ שותְנל יתוְלָמַמַהלַעְו םִיוגַה "לע

 עֹוטְנלְו תובל
 רַמאָ יוהימרי הַאֹר הָּתַא-הַמ רמאל יֵלֲא הָוהְירַבְד יָה,
 א דָקְׂשיִּ תוארל ָתְבַטיָה יֵלֲא הָוהְי רָמאיַי* :"הַאר ינַא' דָקְׁש

 ס ותשע יִרבְדלע
 ַחּופנ רִיַס רַֿמאָו הָאֹר הָּתַא המ רמאל תיִנָש יִלֶאו הָנהְידרְבְד יִהְיוּ

 סרה

 למ
 ס

 לק
2 

 ינ

 Cp 1, 1 5 6% 'מרי ((ח0) לע a רֶׁשֲא הוהי רַבְּד | * 6+ אarשאeו | 3 םת
 >6; 6* = 4 | 4 * 6 וילא; 6* = 4 | ל >6; 6* = 4 | 5 * 08 ּףרצֶא |
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 יִלֲא הָוהְי רֶמאַו> ם :הָנֹוְפְצ 'ינָאמ יָנָפּו יהָאר ינאי
 :ץֶראָה יבָשְלָּ לע הָעְרֶה חַתַפַת ןֹופָצִמ
 הָוהְידֶאְנ יהָנֹופְצ תֹוכְלְמַמ תָחּפְׁשִמ-לְכל אלק יגְנַה וכ

 םלשּורי ירעש ו'חַתּפ ואְסּכ שיא ֹונְתָנְו ּואָבּ
 :הָדּוהְי רעל לַעְ ביִבָס היִתֹמוח"לָכ לעו

 ינוב רשא םֶתְעְר ב לע יםָתוא יֵטַּפְׁשִמ יִּתְרַּבדוי
 :םֶהיִד יישעמל תש םיִרָחַא םיִלאְל ורק

 :"םֶהיִנָפְל ֶּּתְחַאְפ םֶהיִנַּפִמ כ תהא נצא כנא רשאי תא
rsרָצְבַמ ריִעָל 'םויה ְּךיִּתַתְנ הֵּנַה  

 יץֶראָהלָכ"לע :תֶׁשֲחְנ "תומחְלו לזר דומַעְלּ
 :ץֶרָאָה םעֶלּו 'הונהכל הירש ג הדוהי ףיכלמל

 ס יְכיִצַהְל הָוהְי-םָאְני ינֲא ְךִּתַאיִּכ ךל ּולָכּוידאל | ךילא ומ ּומֲחלְנוו
 הָּכ ירמאל םלָשּור יִנְזָאְב ּתאְרְקְו ךלֶהי :רמאל ולא הָוהיְרְבד יִהְיוּ ל

 הָוהְי רַמָא] ךיַתְלּולּכ תַבָהֶא  ךירּועְנ דֶסֲח יל יִתְרבַ
 :"הַעּורְז אל ץֶרֲאְּב :רַּבְדַמְּב יֵרֲחֲא תל
 הָתְאּוְִּ תישאר הוהיל לֵאָרְׂשִי שד

 ס :הָוהְיםָאְנ םֵהיִלֲ אָבִּת הֵעְר ּומְׁשֲאָ וילְכֲא-לכ
 :לֵאָרְׂשִי תיֵּב .תֹוחּפְׁשִמלָכו בקעי תִיַּב הָזהְיְדרַבְד ּועָמש

 הוהְי רַמָאו הָב5

 ילָעִמ וקחָב יכ לֶנֶע יִּב םֶכיַתְוְבַא ּואָצָמ-המ
 ּורְמָא אֶל .יּולָּבְַינ לְבָהַה יִרְחֶא כי
 םִיָרְצִמ ץֶרָאמ ּונָתא הָלַעְמַה הָוהְי היא
 הָחּושְו הָבְרִע ץֶרַאְּב רָּבְמַּב ּונָתֹא ךיֶלומה

 13 **>6 | "1? םיָנפָמ | 14 1 פת, 6 ;xxavongerar | 15 °° dl Wh 6 דֶלֶבְל
prb 1 6 6Nn16 | על“פ * mltל  | gh; xץֶרָאָה ןֹופִצִמ תוכְלממ 6 4 (ןֹופְצִמ  

 ;MSS Edd Dn 1 םֶּתִא || * ml: Mss Edd 39 השעמל | 17 * >6%8 | * >66 |
 6 1485 3 דצמ || 4 6% + הוהי םִאְנ ְךְליִצַהְל יִנֲא ד תא יִּכ | 18 *>66 | *6
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 :םָׁש םֶדֶא בֵׁשֹיהאָלְו שיא הָּב רַבָע"אְל ץֶר תלו הָיִצ ץֶרֶאְּב

 :הָבעְְל םַתְמש יתנו יֵצְרֲתֶא יֶאְממְתו ובתו
 הָוהְי הָּיַא ּורָמִא אָל םיִנָהְכַה

 יב ּועָשָּפ םיִערֶהְו יִנּועְדִי אֶל הָרוּתַה יִשַפִתְו
 :ּוכְלַה ולעוידאל יִרְחֶאְו לעֿבב וָאַּבִנ םיִאיִבָּנַהְ

 :ביִרָא םֶכיֵגְב ינְּבהתֶאְו יהָיהְיםָאָני םֶכְּתִא ביִרָא דָע ןֵבָל
 אר דאְמ נְנוְּבְתִהְו וחלש ד רדקו ּואְרּו םייִּתַכ יא ּורְבָע יָּכס
 :תאְָּכ יהָתְיִה וה יהא אָל הָּמָהְו יהא י יונג ריִמיָהָהְייי

 :ליעוי אול יודובָּכ רימה יִמַעְ
 :הָוהְיםֶאְנ דֶאְמ ּובְרֶח ּוְרַעָשְו תאז"לע םִיַמָׁש ּומש
 םייַח םִיַמ ורֹוָקִמ ּובְנִע יתא יִמע הָשָע תור םִַּתְשיָכי

 :םימה יולָכידאל רַשָא םיִרָּבְׁשִנ'תראּב תוראב םֶהָל יבֵצְחַל

 :זבָל הָיָה עּודמ  אּוְה תִיָּב דילודסא לֵאָרְִׂי לָבָעַה יי
 םלק ּוְָתָב םיִרפְכ ּנַאְׁשִי ויִלָעי

 :בשי יִלְּבַמ הָתפַנ ויִרָע הָמַשָל ֹוצְרֲא ּותיִשָיַו
 יְררּב :ידָקְדַק יִדּועְרִי 'סְנפחַתְו ףֶנינְּב"םגיֿפ
 ְךכלּומ תָעְּבי ולא הָנהָייתֶאי ֶבֶזָע ָהָׂשעַּת תאָז"אלֲה יז

 רֹוָחְׁש יִמ תֹוּתְׁשִל םִיְַצַמ ךֶרֶהְל ְּךל"הַמ הָּתַעְו*
 :רָהָנ יִמ תוָּתְשְל רּושַא ְּךֶרָל "המ

 ּךְבֶזָע "רמו עֶריִּכ יִאְרּו יעד יֶּדֲחַבֹוּת ךִיִתובָשִמּוי ּךַתַעְר ְּךֶרָסיִּתפ
 :יתואָב הָוהְי ייָנרֲא"טאְנ יַלֲא יִתָּדַחַפ אלו ּדִיַהְלֶא הוהְי-תֶאי

  )akaprog) | 7 * 2A AQ | * <66 | g ** <6 sed 6A Alהֶדּומְלַגְו 6% 6
  “2 1 frt 6 608 (Simהָתיִהְנַה | דד  dl prb 6 3MSS ¥ | ro ™ l prbל | 4 = 23

 וחé( קז יִדֹובְּכ | 2 16 64 הָּבְרַה מקס | ? Tig sםֶהיַהְלֶא םייזג ּוריִמיָהַה )80 |
 חגeiov( | 13 * 669 ּובצְחיו 5 ּובצַח (גכֶליו?) ּוכְלַהְו | * 686 5661 168 'ב |
 = Vrs ft ליִכָהְל 616 ּולְכַי) ּולְכַי | 15 0 ּותצְנ 9% הָתְצְנ 6 61 וירע

r6*lcOQהָצִּתֶנ ו  cf 4,26; al nonn MSS0,1ז; 46,19; 41155 5 וצתְנ  cf 

 סַחְנַּפְחַתו; א סַנָּפִחַתְו | ל 6MSS 6 (e+vwodv ce) 9 (constupraverunt te) ועדי |

 5 15% 6 6 ָּךָכ וללעתיו (צ ? ףיבקע ּופָמַח cf 13,22) | 17 **1 סזפ 6 6 יִתא
 'לא הוהי םָאְנ | ל-ל >6, קמ 806 (1 ּףֶכלּוה) | 18 6% ךרדלו 6% ץֶרָאְלּו |
 9 == 1 6 68 ְּךַחָכֹות ךֶתְבּושמּו | ל קזמ 1 6 66 ךל רַמ יִּכ | == 68 םָאְנ יִתֹא

ef non sberaveris 2ילא 'י + 17 | 9% 6 + 3 = ְּךב) ךילע יִּתְרחְב אלו 5  
 me | * >6? | ! 6% ךיָהְלֶא

PLA nid! “we”ומ  



 12 הימרי 2,201

 יורה "קמ at יִּתְרָבְׁש םלועמ יב

..... 

 כ כ ךפנה יוס + תה יא
 תירב ּךליִּבְרִתְו רֶתַנַּב יִסּבַכְּתְםִא יב

 :להְוהְי *ינדַא םָאְנ יִנָּפְל גע םָּתְכִנ

 יתְכַלָה אָל 'םיִלָעְבַה יֵרֲחַא יִתאָמְטִנ אל יִָמאָּת יא
 תיִׂשָע הָמ יִעְּד אּנַּב "רד יִאְר
 רַּבְדִמ דַמְל יאָר :ָהיֵכְרְד תָכָרָשַמ הלק הָרָבְּב
 הגבישי יִמ ּהָתְנֲאַּת חור הפַאְׁש לׁשפנ תּוַאּב

 ְהְנואָצְמִ יהָׁשָחְּב ופי אל ָהיֶׁשמבְמל
 הָאָמּצִמ יָּדָנרוְנּו ףַחימ ךֶלְגר יִעְנִמ*5

 :'ִךְלֶא םָהיֵרֲחֶאְו םיִרָז "יּתְבְהֶאיְּכ .'אול ׁשֲאֹונ 'יָרְמאְּת
 לֵאָרׂשְי יתיִּב ושיבה ןְּכ אֹצָמִי יִּכ בָנַּג תָׁשָבָּכ5

 :םהיִאיְבְנּו :םַהיִנַהְכְו יםהירׂש ההיכלמ המה
 ייבָּתְְלי תא ואלו הָּתַא יִבֲא ץֵעָל םיִרמְאל

 םיִנָפ אלו "ףרע לא ופי
 :ּונָעיִשוהְ הוק ּורָמאְי םֶתָעָר תַעְבּו

 :oe יהוה ףיהלא נה .ףירע רַּפְסִמ יב

 :הָוהְימֶָג יב םֶתְעָּפ 'םֶכלּב ילא וביִרת המי
 ּוחָקָכ אָל רָסּומ יִֶפיִנְּבתֶאי יִתָיְכִה אשלי

 יחַּתַא רודה*יי :תיִחְׁשַמ הָיְראְּכ םֶביִּאיִבְנ 'םֶבְּבְרִח הָלְכָא
K cf 65 al; 6” ap (sed dor <6984( ;יִּתְקַּתַנ | ל 16  et20 * 1יִּתְרַבָׁש  

crrp; 5ול | 5-ל  nonn 60860 KF | 21 5 Q™MSS רֹובַעָא, 4 0 ] * לכ <  . 
ml: MSS 8ןפָג היְרוסְל | 22 * >6 | ל 6*+ ףיָהְלֶא 5+ םיהלא | 23 *  

 ירחאְו | * 65 לֶעָּבַה | < טז ְךיַכְרְד | 24 = עגוהיי* הרפ; 1 ft 6 36 ארפְּכ |
 6 89MSS 06 ּהֶׁשְּפַנ | < 3 ָהיֶכְרְדְּב 60 (זaחeסeו) הָתַנְעְּב קז ּהָתְנּועְּב? |

>6R | 3 69 arornke | * 6£ éropelero |25 516 0 נורו | ל 60 רמאתו ] ©  
frt 1 6 mlt MSS608 'שו | ©  ca 3oMSS1 6 6£5 יִנָּב | ל ₪1 6  prb26 *  

cf 15,10 Q mlt MSS Edd IAT; cf )3(6 qui etםהינהכ | 278% יִנְתְדְלי  
 גמtea ּוניִבָא | ל 3X םָּפְרע | < 6238 םֶהיֵנְפ | 28 6 6% + םלשורי תֹוצְח רַּפְסֶמּו
 לֵעַּבַל ּורטִק < :,:3 | 29 * 6 ּורְּבַדִת | b 66 (non GAA) + םֶכָלְבְ םֶּתַעַשְר
 sed dub || 30 ** 1 pfb םֶכיִתּובָא | * 1 זמ 6 66 םֶּתִחְַל | < 1 6 663 בֶרֶמ |

et trsp huc ?.םֶתאְרִי אלו  crrp; 1 frt c Gf31 9%  

-- 



2,32—3,4 JEREMIA 643 

 יהָוהְי"רַבְד יוִָר
 הָיְלַפֶאַמ ץֶרֶא םָא לֵאָרְׂשיל יִתיִיָה "רֵּבְמַה
 :ְיִלֲא ידוע אובָנאול 'ּונדר *יִמַע ּורְמֲא עודמ

 היָרְׁשק הָּכַּכ .הָיְדְע הָלּותְּב ַּכְׁשִתַה
 :רָּפְסַמ ןיא | םיִמָי יִנּוחְבְש יִמַעְ

 הָבֲהֲא שקב? יָד יֵבָטיֵּתְיהַמ
 :וָכרְדתֶא "יִּתְדַמְל תֹועָרָה"תֶא םג כָל

 םיִיְקְנ יםיִנּויְבֲא תֹוׁשְפַנ יב ּואָצְמַנ ידֿנְכִּב גי
 :הָלֲא-לָּדלע יכ םִיִתאָּצִמ תֶרָּתְחַמַב"אָל
 יֵנָמִמ ֹופַא בש ךָא יֵתיֵקִנ "יָּכ יֵרָמאתַו

 :יֵתאָמָח אֶל יִּדָרְמָאדלַע ְּךִתֹוא טּפְׁשִנ יִנָגַה
 'ְָּכרדתֶא תוגש דָאְמ יֵלְזַת"המ
 :רּושאְמ ְּתְשְּבדרֶשַאּכ ישב םירָצִמִמ ג
 ךשארדלע ְּךיְְָו יֵאְצַּת הֶז תֶאַמ םָגי

 :'ָהָל יִחיָלְצַת אָלְו 'ָּךיחְטְבִמְּב הָוהְי סַאָמְיִּכ
 -ׁשיִאְל הָתְיָהְו ותאְמ הָכָלֲהְ ֹותְׁשֲא-תֶא ׁשיִא חַלַשְי ןה ירמאָלי 3
 תיִנָז ּתַאְו איקה יץֶרֲאָה ףֵנֲחָּת ומ אוָלֲה דוע 'ִהיֶלַא בּושְיַה" רַחא
 :היהְי"םָאְנ יִלֶא בֹושְו םיּבַר םיעַר

 תְַנְׁש אָל הפיִא יֵאְּו םיָפְׁש-לַע ְיֹניִעיִאְׂ
 רָבְדִּב יִבְרְעּכ םֶהָל ּתְבָשְי םיִכְרְּלֲ
 'ִַתָעְרְכּ ייתנו ץֶרֶ יפי
 יִהָנָה אּוָל ׁשֹוקְלַמּו םיִבָבְר ועמו
 :םלָּכַה ְתְנַאמ ּךָל הָיָה ּהָנֹז "הָשא חצו
 :'הָּתָא יִרָעְב* ףּולש יִבָ יל יְתאָרָק יהָּתַעָמ אולה

 3r ל crrp; 1 6 Vrs ּועָמָש | < 66 הוהי רַמָא הפ | % טגז" רָּבְדַמַה |
cf( 20) 3 ונְדרָי 61 5; קצק ּונְדַנ cf1 םֶּתְרַמַא | * 6565 519 ונדבע אל  frt dl vel > 
 4,1 vel ונדנ 4,25 6 6 | < prb dlc # | 32 Vrs 'כ] | 33 * 65+ דוע; 7

 תאו הַמ | *  ִַכְרְד 66 דב | == סצזק? | * 0 תפל | 34 *1 6 663 ְךִפַכְּב| * 6
 יַמְד; 1 קוט םיִמָד (זפק *) | ¢  6 4 | 35 * >6 | * 6 ְךֵרמֲאְּב | 36 * 1 קוס 6 |

 6459 יִלְוָת | * 634 יִכְרִד | 37 * 60 קזגeת יִּכ | * 6 ְךַהַטְבָמְּב | *1 ₪ 6
 1MS 8 םֶהָּב | Cp 3, ד 5 sic AG#, sed dl 6 115 65 | ל 1 6 6 בת בושה
 ויִלָא | *1 6 69 הָשֶאָה | 20 תְבַּבָש | ל 1 6 4155 8 ָךֶתונזב | * 5

dlc 68 | 4 = 6 ₪6 oikov (4MSS oikeiov69 ךיִתַעְרְבִג | 3 5-5 2; 6[ 69 || ל  
Q mlt MSS2,18 || ל  cf Hosףלעב  A ut 76 sed non $°) 0 ut dominum; frtl 

 תאָרָק | << קמ 1 6 6 ְךִיָרעֶג 6 dl יבא.



 644 הימרי 18—3,5

 חַצְנְל רֹמְׁשִי-סַא םֶלועְל רֹוָטְניה
 פ לותר תועְרה יֵׁשֲעּתו יִּתְרְּבַד הֵּנַה

 יהָתְׂשַע רֶׁשֹא ָתיִאְרַה ךלמה ּוהישאי יִמיִּב יֵלֲא הֹוהְי רמי
 ץעד "לכ תַחּת" לֵאָ הב רַהלָּ"לע לאיַה הָכְלִה לֵאָרְׂשִ הָבָׁשְמ

 יבשת יא הָלא"לָּפתֶא יהָתשע יּנֲחַא רפאל :םָׁש"נְזּתו ןגער
 תודאיהלָּכ-לַע יִּכ *אָראְו :הָדּוהְי ּהָתֹוחַא הָדוגָּב "האְרִתַו הָבְשאלְו
 ָהיֶתְתיִרְּכ רֶפְסתֶא ןֵּתֶאְו היִּתְחַלָש לאָרְׂשִי הָבָשְמ הָפַאְג לרשא
 *היַהְרפ :איִה-םּנ ןזתו ךַלִתַו יהתוחא הָדּוהְי הָדְנְּב הָאְרי "אלו יָהיִלֶ
 -"םֶנְויי :ץַעָהְדתֶאְו ןָבָאָהִִתֶא ףאְנִּתו 'ץֶרָאָהְתֶא ףנחַתו" התּונְז לק
 -םֵא יִּכ ּהָּבִל"לְבְּב הָדּוהְי יּהָתֹוחַא הָדֹונְּב יֵלֲא הָבֶש-אל תאו
 יהָבְׁשִמ הָׁשְפַנ הק לא הוהי רַמאַוופ ם 1 יהּוהְי-םָאְני ר רֶקָשְּב
 הָנֹפְצ :הָלֶאָה םיִרָבְַּהתֶא ָתאָרָקְו ךלָה :הָדּוהְי 'הרגבמ לֵאָרְׂשִ
 =יִּכ 'םֶבּב ֹונָּפ ליִּפַא-יאול הָוהְייֶאְנ לֵאָרְׂשִי הָבָשְמ יהֶבּוש ּתְרַמָאו
 הָוהיִּב יִּכ ךנוע יֵעְּד ךא :םלועל ירוטָא אל הָהְידָאְנ יִנָא דיִסֶת
 יִלוקְבּ ןָנעַר ץעד לָּ תַחַּת םיִרָזל ךִיכְרדתֶא רוּת ּתַעָשַּפ ךוָהלֲא
 יִּכ הָוהידםֶמְנ םיִבָבוש םיִנָב ּובּוש+ :הָוהְידםָאְנ םָּתְעַמׁש-אְל
 הָחְּפָשַמִמ םיִנָשּו ריִעָמ דָחֶא םֶכְתֶא יִתְחְקְלו םֶכָב יּתְַעְּב יכנָא
 הֵעְּד םֶכְתֶא ּועָרְו יִּבלְּכ םיער םֶכָל יִּתַתְנַו55 :ןוזצ םָבְתֶא יתאבהְו
 הָהידָאְנ הָמָהָה םיִמָּיַּב ץֶרָאּב םֶתיִרְפּו ובָרִת יִּכ הָיָה :ליכְׂשְַו
 ףב-ורכזי אֶל בל לע הלעי יֵאְלְו *הנהְי תיִרַּב ןורא דוע ורמאידאל
 אָּפַּכ םֶלָשּוְריל ארק איהה תעְּביז :דוע הָשַעַי אָלְו ודק "אלו
 רוע וכלידאלו יֵבְלׁשּוריִל הָוהְי םשל" םִיּּגַה"לְכ הלא ּווקָנְו הָוהְי
 -תיִב בלו הָּמַהָה םיִמיְּבוֿ פ  :עֶרָה םבל תּוְרְרְׁש יֵרֲחַא

= QMS תְרָּבְד | * sic ,קז ילכותו sed prb 5b crrp; prps יל יִלְּכַנִתַו | 
 a | ל-5 1 cf) 68( הָכְלָה ( הל(; 81 איה | < 1 ןֶזִמַו | ל * 2 ּהָתֹנְ | ל

NR); 01 6 9 | Pri6 648 יִבּושָּת | < 0 אתו | 8 * 1 6 115 8  [ 
 רֶׁשֲאַּב הָאֹצְמְנ רֶׁשֲא | < 6659 + ּהָל | 1c 6 ָהיִרָיב 6 + 24,1 | * >6 | 9 * היה
 <30 | ל-* 1 6 9869 ; qJNR), sed fit 6 6 dl. | זס * םג >66 | * >6 | © 63
 לּכִמ | 55 >6 | זז * >6 | * 3 ּהָתֹוחֲא | 12 * 6 -יִלֶא;א prמ sic 1 | ל 9
 אלו || < 1 קוט ֶּב | % 6280 אלו | < 62+ םֶכָל 6* םכל דוע, 566 קז 16 6 ל
 r3 1 c 69 תעמש | 151 6 68 הערה 6 23,5 | 16 * 6 לֵאָרְׂשִי שודק, 6 הי

IMS6 אל | << 6 ר )642 אלו) אל; 110155 דוע קז וב  * | (imarg) 
 דוע וב | % 69 דקָּפי | ז7 * 6 קזגeת ו םֶהָה םיִמָיַּב cf 33,15 | ל 6

prb dl. 
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 רׁשֲא ץֶרָאָה-לע ןֹופָצ ץֶרָאמ יָדִי ּואָבְיְו לֶאָרְׂשִי תיבדלע הָדּהְי
 :'םָביֵתּובֲא-תֶא יּתְלֲחְנַה

 יםיִנָּבַּב תישא 'ךיִא יתְרַמָא יֵכֹנֲאְוט
 סווג תֹוָאְבִצ "יִבָע תלחנ הָּדְמִח ץֶרֶא ְּלְּפאְ
 :"וָבּושָת אל יִרָחֶאְמּו יִל'ּוָאְְקִּת יִבָא רַמאָו

 :הָוהְייָאְג לֵאָרְׂשִי תב יִּב 'םֶּתְדנְּב ןִּכ 'העְרְמ הָשא הָדְנְּב כי
 לאְרְלי יב 'ינונחמ כב עָמשנ יםִיְפש-לע ל?"

 :'םָהיִהְלַא הָוהְותֶאי ּוחְכָש םָכְּד"תֶא ּוועָה יִּ
 םָכיִתְכּוׁשְמ יהָּפְרָא .םיִבָבּש םיָנָּב ּובּוש=*

 :ּוניִהְלֶא הָוהְי הָּתַא יִּכ יל ּונֲתֶא ּונְנִה"

 יםיִרָק ןָמָה ה יתועְבְּנִמ רש ןכָא
 :לֵאָרְׂשִי תעּושּת ּוניַהלֶא הוהיְּב ןֵכָא

 ניִרּועְגִמ ּוניתובא "עיגְודתא הָגָכָא תַשּבַהְו
 :םֶהיִתיִנְּב-תֶאְו = םֶהיֵנְּב"יתֶא םֶרקְּבתֶאְו םֶנאֹצזתֶא

 ּונאָטֶח ּוניֵהלֲא הָוהיִליִּכ .ּונַתְמְלְכּונָסַכְתּו ּונָּתְשְבַּב הָבְּכַשְנ5
 הָזַה םויהדדעְו ּוניִרּועּנִמ ּוניַתֹובֲאַו ּונְחְנַא
 :ּוניִהְלֶא הָוהְי לוקְּב ּונָעַמָש אָלְ

 בּושִּת יִלֶא  הוהִיםָאָנ ולֲאָרְׂשִי 'בּושְתִיִאי 4
 :דּונְת יאָלְו .יִנָפִמ 'ְףיִצּוקש ריִסֶּתַאְו

 ס | ּּולְלַהְתִי ובּו םִיּג וב ּוכְרָּבְתַהְו

 םלֶשּוריִלְו הָדּוהְי שיָאְל הוהְי רֶמֲאהָכיכ
 :םיִצקלֶא ּועְְזִּת"לֶאְו ריִג םֶכָל ור

 18 * 6+ תוצָרָאָהלָּכַמּו cf 1615 | *1 6 63 םהיתובא | זס * 6 יִּכ הוהי ןַמָא|
 ל 65 םיִוגְּב | < 6 יַהְלֶא | % א68 ּוארקִת, 1 8% 6 Q ca 401155 Edd 64 יִאְרְקִת |

> KES ;ּובּושָּת 1 frt 6 Q ca 401155 Edd 64 יִבּושַת || 20 * ins 6 6984 WN] 
;eAéwv6 65% דַנָב | 21 * 6 66 צ vel1 686 ּהָערְּב | < כצט 1 6 6א ּודְגָּב cל  

cf Jes 43,15 ||ִשָמ | * 6369 'חתְו | = 6 םשודק ?) הוהי (0600 6ץ(סט 00ד0ש) '? | 
22 51 6 mlt MSS אפרא | ל 1 frt 6 66 םֶכיִרְבַש || °° 6 500 dodAor hueic 

 206066 60 8 ךל וננה ve ךל ּונְתַנֲא הנה | 23 * 6889 'באה) | לוס
 6529 םיִרָהָה) ןומַהו (365 ןזמַה) | 24 * 6 יעיִני | * 69% םהירוענמ |

5 ca 20MSS 65 nN| | 25 nin‘ <6 | Cp 4, 1° 6% QW), sic 3. pers ubique 

  * || * 1 prb 6 9ם ( 6+- BH 6א ומ ץ 1. 28, \ 16 גם 18, 0 גמ 18. 10 || ל
 אל | 3 1 6 51155 6686 ר יִבָשיִלּו |

% 

| % 

-- / 



 646 הימרי 4,416

 םֶלָשּירְי יִבָשְיְו הָדּוהְי שיא םֶכְבַבְל 'תָֹלְרְע ּורסָהְויהְוהיִל ולמה
 :םֶכיִללעִמ עֶר יִנֶפִמ הָּבַכמ ןיִאְו הרעֶבּו "יִתְמַח שָאְכ את

 יגרמָאְו ּועיִמְשַה םלָשּוְריִבּו הָדּוהיִב ּודיִגַה
 ּואְלַמ ארק ץֶרֶאְּב רפוש יצעקתו
 :רַצְבַּמַה יִרָעְדְלֶא | הָאֹובְנְ ּופָסָאַה רָמֲאְו

 דָמעַ-לָא ּוזיְעָה הָנויצ סנראש*
 :לּודְנ רֶבַשְו ןֹופְצִמ איבמ יֵכֹנֲא הָעְר יִּכ
 ֹומְקִמִמ אַצִי עסָנ םיוג תיִחְׁשִמּו ֹוכָּנָּסִמ הָיְרַא הלעז
 :בשוי ןיִאַמ הָניִצִּת ְּךיָרֲע המשל = ָךצְרַא םּושל
 ליִליֵהו וָדְפְס םיקש ּוָרְגַח תאז-לע*

 2 "ממ הָוהְייְהַא *ןורַת בש-אל יּכ
 ּמָשָנְו םיִרָשַה בלו ךלַמַה-בל דבאי הָוהָיםֲאָנ אּוהַה-םויב הָיָהְופ
 אָשַה כא הֹוהְי ינדאו הֶהא ירמאָנ < :ּוהָמְתִי םיִאְבנַהְו םיִָּהָּכַה
 בֶרָח 'הַעְגְנְו יםכל הָיָה םולש רֹמאָל םֶלָשּוריל הזה םעְל ְתאָשַה
 'חצ תור .םֶָשּוְיִלְו הָּזַה םעל ירַמָאְי אֹיֵהַה תַעְּבִיי שפנה - דַע

 אל חורי :רבָהְל אלו תל אול" יטעדתב ר רְָּּב ימי
 :םָתֹוא 'םיִמָּפְשִמ רּבַרַא 'יגַאדסנ הָתַע יִכ אוב הָלאְמ

 ויָתובָּכְרִמ הָפּופכְו הָלַעַי םיִנָנַעַּכ ו הָגַה
 :ּונְדְרְׁש יִּ ול יוא  ויסּוס םיִרְׁנִמ לק

 יִעָשּות .ןעמל .םֶלָשּור לבל *העְרמ יֵחֵּבַּכי4
 :ךנוא תובָשְחַמ ּךְּבְרקְּב יל יִתָמ-דֲע

 :םְיָרְפֲא רַהֵמ ןֶנֲא 'ֵעיַמְׁשִמּו ד דיִּנמ לוק יִּכ5
 ?םלָשּרידלע" ועיִמָשַה יהנה םייגל ריְָזַה

 קָחְרַּמַה ץֶרָאמ םיִאָּב 'םיָרְצנ

 4 * 628% םכיהלאל | * 1 6 nתoממ n MSS 6MSS"Sלרע 6ג תּוריִרש
mlt MSS5 * 6 ּורָמָא | ל 1 6 0  | ii9*6א =  nnn5 6לא  || (GkAnpokapdidv) 

 636 ּועְקִּת | < prb 1 6 65 ורמא | 6 6ּוסְנ 14 | 8 *>6 | ל קזפ 1 6 8
 םָּכִמ 6* = 41 | זס * 2*6 ּורָמָאְו | * >6ל* || < 69564 'גנ הָּנַהְו | זז * 6 ּורְמאי|
 ל 6 ח/600 חיש 0606 cf Jes 19,14 = םיעוע 'ר 5 קעקוע errantem (Ny 'ר?(|

$V (ir viis2) WI | 9% 6 otk 666 kadapov 008 666 dyiov |6 <6; ₪61 6  

 12 * >6 || ** ₪4 יִנֲא הָּתעְו | 5 36 יטפשמ cf 1,16 || 13 | 6 6964 ןֶנֲעַכ |
 14 5 01? | 16 9 נילי (צel הָניִניִלְת) || 15 * 63% (tread + אובָי | * 6 עַמְׁשַנְו|
 16 *>3, ft dl 61 < (6 ּואָב הנה) || = 6 'ריִב 5 'ריִל | קופסת הָּנַה 6

 םיִרְצב? 68 = םיִדּודנ?.
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 ידש ירְמְׂשְּכיז :םלוק הָדּוהְי יֵרָע"לַע ּוָנּתִיו
 :הָוהְי םָאְנ הָתָרָמ יִתאדיֶּכ ביִבְּסִמ היִָע יָה

 דל הָלֲא יושע לעמו יִּדֵבְרַר8
 פ  :ךבל-רע ענְנ יִּכ רַּמיִּכ ְךַתָעָר תאָז

 בל יתֹוָריִק יהלוחוא ויֵעֲַמויעַמפ

 שָרָחֶא אָל יֵּבל יל"הָמְה
 :הָמָחְלִמ תַעּורְּת יׁשְפנ "יֶּתַעָמָש רפוש לוק יִּכ
 ץֶרֲאָהלְּכ הָדרַׁש יִּכ ארק רָבָש-לַע רשי

 :יִתֹעיִרי עֶגָר ילָקֶא ודרש םאָּפ

 פ - :רפוש לוק הָעֲמְׁשֲא סָּנְדהַאְרֶא יִתְמְדדַעְיי
 ּועְדַ אלו יתוא יִמַע ילו יי

 יהָמַה םיִנּובְנ אָלְו הָמה םיְִבְ םיַנב
 :םֶרוא | :ּועְדָי אל ביִטיַהְלּו עֶרָהְל הָמָה םיִמָכֲח

 ןיִאְו םיִמָשַהְלֶאְו ּוהָב"ו ּוהָתיי-הָגַהְו ץֶראָה'תֶא יִתיִאְרּ
 :ּולְקְלְקתַה תוָעְבּגַהלֶכְ םישער הָּגַהְו םיִרָהָה יִתיִּאְרי
 :ּודָדְנ םיִמשַה ףועדלָכְ םָדָאָה ןיִא הָּגַהְו ייִתיִאְר5
éֿוצַּתְנ ויָרֲעלְכְו 'רָבְדִמַה למרבה הָּגַהְו יִתיֵאָר 

 הוהְי רָמָא הכדיפי ם "פא ןח נפ הָוהְי יגָפמ
 :הֶׂשֲעֲא אֶל הָלְכְו ץֶרָאָה"לְּכ הָיְהִת הָמְמְׁש
 לעממ םִיַמְׁשַה ּורְדְקְו ץֶרָאָה לבַאת תאזדלע-5

 :הָנֶמִמ בּוׁשֲא- אלו יִּתְמֲחְנ אָלְו יִתִמַז יִּתְרַבְדיִּכ לע

 ריִָהלַּכ יִתַחֹרּב תֶשָק יהמָרְו שנפ לוקמ
 הָבּוזָע יריִעָה"לְּכ .ּולָע םיִפַּכַבּו 'םיִבָעָּב ּואָּב
 ידּודָש ייּתַאְופ :ׁשיִא ןְּב בשיְריאְ

sic 8 6 mlt MSS Edd sed 17155 Wy;3 68 ְּךיַכְרְד | ל MSS18 *1 6  

semel in 65 cf # sed GAA = 41|לע || 19 * 'מ  al Wy sic Vrs | ¢ mlt MSS Edd 
 5 1 6 א 47MSS Vrs ih, 0 vulg NYnIN, sed 3MSS Ed al Q לא,

al:קזל 1 יִתַעַמש  ed6 הליחא | < 65 תוריקו | 0 תעַמָׁש 636 תַעַמש MSS* 
 sq ישפנ | < cfs | 22 * לא (hyotuevor) || ל >6 prb dl | 23 *1 "לֶא 6 לע |

frt exc vb; prps lJ | 26 * fit trsp ante JN! |24 6 הָמַהְו | 25  | dl95 >6  
Apa-634 יִנָפִמּו | < 6+  mlt MSSל 1 6 6 רבדמ | < 16155 639 ּותַצָנ | 4 1 6  

11MSSיתמחנ | 29 *  postיתמז  trsp27 יכ>6 || 28 6 6  | (BJ)ע(00מסשט  
 36 יִמְַו | * קזמ 16 6423 הָחְרַּב | 62 ח800 אשק6 זז 1 ץֶרָאָה (ג1 רַצָמְ | * 6

AN | * <6 prb dl.5 1 6 6 ריע || ךס * 0  || ékpuBngav6גסמ  kal 66 ta + 

 ,\ אהבו 4



 648 הימרי | 4,31-8

 בֶהָז"יֲִע יִדְעַתיִכ .יִנָש ישְבְלַתִיִכ יִשַעְתִהַמ
 יִפיְתִת אשל  ךוניע ּופב יִעְרְקִתְי
  ּושקבְי ךָשְפַנ .םיִבְגְע ךְבּוסַאְמ
 הָריִּכְבַמְּכ יֹהָרְצ יִּתְעַמׁש יהָלּוחְּכ לוק כי

 היֵּכ יׂשֵרָפִּת םְָּתַּת ןויצזתַּב לוק
 פ - יםיִנְרְְל יִשְפַנ הָפיָעיִּכ יל "אני

 יועדו אנ-וארו םלָשּורִי תֹוצּוחְּב וטטושי 5

 .לשיא ּואְצְמְתִַסִא ָהיָתֹובֹוחְרְב שקו
 . "הל חַלְסֶאְו הָנּומֲא 'ישָקבְמ טָּפָשַמ השע שידמא
 ּועֵבְׁשִי רקשל 'ןכָל ּורָמאי הָוהְיְיַח 'םָאְוי
 הָנּומֲאָל 'אולַה ףיֶניע הוה

 רסומ תחק ונַאמ 'םֶתיִלְּכ ּולָחְדאלְו םֶתֹא הָתיֵּבִה

 :בּושל נַאמ עלָּסַמ םֶהיֵנְפ וקח
 ולַאּוְ' םֶה םיִלדְ"'ְדִא יּתְרַמֲא ינַאו+
 :'םָהיִהְלֶא יטפשמ  הָוהְי רה ועְדְ אל יכ
 םֶתוא הָרְבַדאְו םיִלּנַהְלֶא יֵל"הְָָא

 יםֶהיִהְלֶא יֹטַּפְׁשִמ הֶוהְי ףֶרֶד ּועְרָי הָּמַה יִּ
 :תֹוְרֹומ ּוקתְנ לוע ּורְבָש וּדְחִי 'הָּמַה ךא

 םרדשי תֹובָרע בָאָד רעימ הָיְרַא םֶּכַה ןּכְדלַעַ
 ףָרׁטִי הָּנַהְמ אָגויַהילְּכ םֶהיֵרֲע"לַע דקש רַמָנ
 םָהיֵתֹוְבְׁשְמ ּומְצָע םָמיִעָשַּפ ובר יִּ

 יֵעָּבְשַאָו םיִהלֲא אָלְּב עְבְשִיִנ ינּובֶזע ךיְנְּב ְּךְל"יתולְסָא תא יא
 :יּודָדוגְתִי 'הָנוז 'תיבּו ּופָאְנִיַו םֶתוא

 :ּולָהְצִי ּוהֲעַר תֶׁשֲאלֶא ׁשיִא יָה 'םיִּכָשַמ "םיִנָּנְוִמ םיסּוס*
 3 * 1 6 6 הָלָחִּכ | * 1 קז הָחְוְצ cf 142 6 ְּךֵתָחְנַא? | * 6564 'פְתּו |
 4 אנ >6 || = 60 םיִגְרַהַל ve 'גרהדלע 5 יִנְרַהְלע | Cp 5, ז ** אנ >6, ועדו
 <#£; prb omn add || °° שיא <6 praem # ועדו sed frt omn dl | 5 654 'במּ|

sed3%(, ( םאו 6 הוהי םָאְנ | ל >5 peccatis eorum) || 2 * pr41 6 66 םהל (4  

 ,ca 201155 5 IN 6 5ו6 rodro סטא || 3 * 6SY frt dl< | ל prb add | * 1 'מו 6
 630 vel ? ונַאָמיו | 4 5 +1 ןֵכָא 69 זטט6 (ילוא?) 5 יִּכ (vסו יִּכ לע?) 6 יִּכ ְךַא?|
 5 6 קזגסמ כל | * 63 'מו | % 6 םיִהְלֶא | 5 * 68 'מּו | * 6 םיהלא | = 6
 ;nan), ft et mtr cs sicl = 6 48, 8 םֶלָּכ ןֵכָא | 668 ו | 7 *1 6 סחַלְסָא|

1prbc68 תנוז | °  % | cf¥6 יִּתָבְבּו  ° | sic 29MSS Edd Vrs; 8 al MSS Wל  
(karéeAvov) 5 (dtigant) NAN? (vel= M?) | 8*prble KOec2 6% ּורָרזגתי MSS 

 םיִנּומ OKO Dah || * 6 onAvuaveig & furentes circa feminas )= בשמ 'זומ?)



 הָוהָייםֲאְנ ידְקְפֶא"אול הָלֲאדלַעַה
 פ  ּיִשְפַנ םֶקְנְתַת אל הוכ"רָׁשִא יֹונְּב םאו
 ושעְתדלֶא הָלָכְו ּותְחָשו ָהיֶתורָשְב וע
 :הָמַה הָוהְיל 'אול יִכ ."ִהיִתושיִטְנ ּוריִסֶה
 לֵאָרְׂשִי תב יב ּודְנָב דֹוגָב כ

 אּוה אול ּוְרמאיַו הֶוהִיַּב ושְחַּכי> :הָוהְי-םֲאְנ הָדּוהְי תיִבּו
 = :הֶאְרְנ אל בעֶרְו בֶרֶחְו הָעְר ּוניֵלֲע אֹוָבְתאְלְו

 ס :"םֶהָל הֵׂשֲעַי הֶכ םֶהְּב ןיִא ירָבִדהְ ּורָל ויְהְי םיִיִבְּגַהְו

 ל יי הזה םַעָהְ ישאל ךיֿפְּ רָב ות

 הָנהםֲאְנ לֶאָרְׂשִי תי קָחְרמִמ יִג םֶכיֵלֲע איֵבַמ יֵנְנֲהי
 יאּוה םֶלועָמ יג אוה ןתיִאו יוג
 :ירָּבדידהַמ עַמָשַת אָלְו ֹונּוׁשְל עדת"אְלי יב

 :םיִרֹּבִג םָלָּכ יַחוִתָּפ רֶבְקּכ יִתְפָשַאי
 ךיִתּונְבּו ְּךינְּב יגלכאו מלו + ףריצְק ילָכָאְל

 דָא נג לכאי רבו ךנאצ לכאי
 :בֶרֲחְּב הָּנָהְּב חט הָּתַא רש יִרְצְבִמ ורע שרי

 יִּכ הָיָהְופ :הֶלָּכ םֶכְּתִא הָשָעֶאדאל 'הָוהְידםֶאְנ הָמָהֶה םיַמַּב גוי
 ּתְרַמֲאְר הָלֶאלְיתֶא ונָל וניהל הָוהְ הׂשָע הַמ תַחָּת וֹוְמאְת

ee coe 

 : בכל אל זר םיִָז
 :רֶמאָל הָדּוהיִב ָהּועיִמָשַהְו בקע תִיְבְּב תאְז ודינה
 ואְרִי אָלְו םֶהָל םיגיע | בל ןיאְו לַכָסיםע תאז אָנּעָמשיי

 ּעֲמְׁשִי אָלְו םֶהָל םִיגְזִ
 ּוליִחְת אָל יֵנְּפִמ םָא הָוהְידָאְנ ּואְריִתְאָל יִתֹואֲה =

9 16MSS +-D sim 6" | ro ** 68 ָהיֶתותָש ּוריִתֹוה || ל >65 | 12 68 אל | 
13 51 6 :MS 564 רֶָבְּדַהְו 566 6 הוהי רב | bb >GAA, 8% dl || 14 5 <6 || 
b 1 6 68 WN 61 5: 823 | 5 pc MSS םיצעל | 15 = 3 trsp ante י\ג | 
Pb >6 || 5 6 nil nisi ונְׂשְל עַמָשְת אל 00 ot 660006| Tis pwvlc ₪ ₪. 

<85( rhc .ד. ץ) ץגשססמ6 <6%2( 00700 || 16 °° <6 | 17 51 prb ;לכאי 68 
et vb et pron suff totius vs in num plur | ל 1 6 IMS 9 לַכאי | | = 63 

  | 9 1ְךיִנַאתּו ףיִנָפְג 6+ ְּךיִתיַו | 18 * 6 הָיָהְו (היה >6 | ל 6 + ךיַהְלֶא

  | 20 <6ּורָמאי | * 5+ הוהי רמא הכ
Biblia. 12 



 650 הימרי 5,34

 אָלְו יֹושעֶגתִיַו ּוהָנָרְבעַי אָלְו םָלֹוע-קָח םיל לּוְבָג לוח יִּתְמַשְרֶשַא
 הָרֹומּו רֶרוס בל הָיָה הָּנַה םעֶל: :ּוהָנְרְבעיײאלְ וילג ּומָהְו 'ּולָכּוי
 ובלו ּורס

 " תָעְּב dela יהיו םֶשג "ןתְגַה

 :ּנלירָמְׁשי ריִצָק "תק תֶעְבש
 :יםּכִמ בוטה ּועְנִמ 'םֶכיִתואְטִמְו .הָלֶאּוטַה יםָביֵתֹונֹוע5
 .ְּךָשְּכ רּושָיש םיִעָשְר יִמַעְב ּוָאְצְמָנְיִכַ

 ;ּודָּכְלִי םיִשְנַא תיִחְׁשַמ ּוביִצַה םיִשּוקְי
 הָמְרַמ םיִאלִמ םֶהיֵּתְּב ןִּכ ףוע אלמ בּולְבָּכ>ז

 דאל ןיּד יעֶר"יֵרְבְד' ּוָרְבֲע םג תש ונמשי :ּוריִשעיו ּולְדָ ןּפ"לע
 :וטפש אָל יםיִנֹויְבֲא טפָשִמּו וחיל םֹותְי ןיִד ּונָד

 הָוהְיםֶאְנ ידְקְפָאדאל הָלֲא-לעֶה*פ
 פ  :ישפנ םָקנְתִת אל  הָזָכדרָשַא יֹונְּב "םא
 :ץֶרֲאְּב הָתְיְהְנ הָרּורֲעַׁשְו הָמַׁש
 םֶהיֵדי-לֲע וְְרַי םיִנֲהְּכַהְו רקשב ּואְּבַנ םיִאָבְּנַה

 :ּהָתיִרֲחָאְל וׂשעּת-הַמּו ןֶכ ובָהְא יָמֲעַו
 םלָשּורְי בֶרָקְמ ןמְנב יָנְבוּועָהי 6

 תֶאְׂשִמ ואש םִרָּבַה תיבדלעו רֶפֹוׁש ועָקִת עוקְתְבּ
 לדג רֶבָשְו ןֹופָצִמ הפָקְׁשִנ הָעְר כ
 :ןויצדתב ייִתיִמָּד הָנָנִעֶמַהְו הונה
 יםֶהיִרְדָעְו םיָעַר ואב היל

 :'ודידתֶא שיא ּועְר' ביִּבְס םיִלָהֶא ָהיָלָע ּועְקְּת
 םירהצב יהלענו ומוק הָמָחְלִמ היל ושדק+
 :לבֶרעְדיִללצ ּומָנִי יִּכ םויה הָגָפִדיִּכ וגל וא

 20 >1 שעגתיו (605) ] 1 לכוי )68( | 24 16 0 Vrs‘ הר ] . 6 6
rAnpioewcg (AO rAncuovdic 9 plenitudinen) 00100706 = NM}אסג06ע  

 תקח (aו תעבׂש cf ₪2 16,495) תאלמ (תעב); 5 קסז ותעב 168 יא ץיקַה תאָבְתּו
(vel וָתְסְלַל) ףרחל | 25° GMA ּוניִתונוע | ל RA ef pecc. nostra || 5 0% a nobis || 

 26 = ;dub 1? 6 66 ודכְליַו 'שנא תַחָשְל ּוביִּצַה םיִשקּומזּו] 3 >6*ג) | 28 = >6]
 של <6 sed 3 לע | < 8 ןיִדְו | 46 sed 8 חיִלְצִ אל || 6 הָנָמְלַא,

sic 1 | 20 * 13155 םב-+ cfv 9 || * nonn MSS םאְו +9 )% or dub; frt 

  | Cp 6, 2° prb crrp; 6 (riverat kai) 600060060 TOםֶהיִדִי ּועְקַּת 644 16

 Uwog cov ו 3 * טפק ? huc ביבס || ל 6 ּעָרתֶא שיא ּורָש | 4 * 6 + ָהיֶלע |
DT; GFX = Al.5 6%  



6,5—16 JEREMIA 651 

 :יָהיָתֹונְמְרַא הָתיָחְׁשנְו הָליָב "הלו ּומוָק
 יִתֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָב יי

 הָלְלְס םֶלָשּוְְילַע ּוְכְּפְׁשְו 'הָצִע ּותְרּ
 :הָּבְרְקְּב קָשְע 'הָלְּב ידקְפָה ריִעָה איה
 ּהָתְעַר הָרְקח ןָּכ "ָהיִמיִמ "רוב ריִקָהְּכ

 :הָּבִמּו יִלָח דיִמָּמ ינֶפפלע הָּב עֶמְׁשִי דשו סָמְח
 ָךָמִמ יִשְפִנ עקַתְָּפ םלֶשּוְו יִרְסְוה

 פ | הָבְשּונ אול ץֶרֶא .הָמְמְׁש ךְמיִשַאְדּפ
 יתואבצ הָוהְי רַמֲא הָבפ

 לֵאָרְׂשִי תיִרָאָש ןַפּגַכ "ללי ללועי
 :'תּולסלס- לע | רַצֹובְּכ ךֶדי בֵׁשָהי

 יועָמָשיו הרימו הרד יל
 ביִׁשְקהְל ּולְכּוְי אָלְו םֶנָזֶא הָלרע הגה
 :וָבדּוצְּפְחִי 'אל הָפְרֶחְל "םֶהָל הָיָה הָוהְיְרַבְד ה הנה
 ליה יִתיִאְלְ יתאְלַמו הָוהְי תחי יתַאְ

 וִָּחַי םיִרּוחְּב דוס לעְו ץּוחַּב ללועדלע ַּפש
 :םיִמי י אמ םַע ןקָ ודל הַׁשֲא-םִע שיִא-'םָנְדיּ

 וְַּי םיִשָנְו תוָָש םיִנְחאל םֶהיֵּתְב ּוּבְסֶנְוי
 :הָוהְיְדַאְנ ץֶרֶאָה יבָשידלע  יִדְיתֶא הָמֶאיּ
 עצב עצוב ול םלודּגדַעְו ז םָנטָקִמ יי

 :רקָש הָשָע ל ןַהֹּ"דֲעְו איִבָּבִמּו
 וםֹוְלַׁש רֹמאַל הָלקְנ"לַע מע רֵבֵׁש-תֶא אפרו

 ושע הָבעוִת יכ ושיֿבוהי ּ:םולָׁש 'ןִאְו םיִלש
 ּועְדַי אֵל יםיִלְכַהםּג ּושֹוביאל שוב"

 :הָוהְי רָמָא ְָּׁשָכי 'םיִּתְרקֶּפ-תעְּב םיִלְּפְנב ולפי כל
 הָוהְי רָמָא הכי

sc 0095; 0: 61555 * 6% + ָהיֶלֲע | * 6 ָהיִתודְסומ | 656 || *  
sic Occ, Q* 179; frt 6b add | % | (ק קֶרָפַהrק)2 | == 6 רקשה ריע יוה  

=e GR0 ריב - רֶאְּב | * 64 םיִמ | סי >6 | 6% וללוע וללוע ||  = 
 בשה | % 66 ותָלְסְלַס | 0 * 16 60 עַמשיו | => 1 pr ם תו יִרָבְּד | * 5
 SAPS אלו | 3 ּתַאְו et vb 506 2. prs fem; dl prb 6 6 תא || bb Gp יִתָמֲח |

*plT MSSתאזה | 13--15 = 8,1036--12 | 14  velםג66 | 2 64+ איהה  prb dl5  

)c 8,12 6*0( |(3י) 300 יֵמע"תַּב| * 66 הָיַאְו | 15 *1 םיִלָּכַה 8,12 || 1  < 
 םָתָּדְקְפ sed 65 4! 6 הפ
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 2 הימרי 28—6,17

 םֶלּוע תֹובְתְנְלוּולַאׁשְו ּואְרּו םיִכָרְּד-לַע ּודְמַע

 לג אָלּורְמאיַו םֶכְְׁפנְלַעוגְרמ ואְצַמּו ּהָבּובְלּובֹוטַהְֶרָדהָוייִא
 :בישקנ אָל ּוְרְמאיַו רַפֹוׁש לוָקְל וביִשְקַה םִיֿפֹצ םֶכיֵלֲע יִתֹמְקַהו

 ץֶרָאָה יִעָמָשיפ :םָּברׁשַא-תֶא הָרע יעְּו םִינה ִעָמַׁש ןֶכְיי
 ימָתֹובְׁשִחַמ ירְּפ הָּזַה םָעָה-לֲא יהַעָר איבמ יֵכֹנֲא הָנַה
 ּהָביסֲאְמִיוי יִתְרּותְו ובישקה אל יִרָבְדלע יִּ

 קָחְרמ ץֶרָאמ 'בּוָטה הָנְקְו "אּובַת אָבשִמ הָנֹובְל יֵל יהָזהַמְליפ
 הוהְָירַמֲא הב ליי = יל ּובְרֲע"אל םֶכיִחְבִזְו ןֹוצְרְל אָל םֶכיַתְולע
 יםֶב ּולְׁשָכְו יםְילשְכִמ הזה םַעָהלֶא ןֵתֹ נְנַה
 הָוהְי רָמָא הָכ<< סם  :ֹױדָבֲאְי ֹועֵרו ןְכָש וָּהְחַי םיִנְבּו תובא

 :ץֶרָאיַתּכרַיִמ רוַעָי "לוד יונְו יןֹופְצ ץֶרָאמי אָּב םע הָנִה
 מרי אָלְו יאוה יִרָזְכַא ּוקיֹזֲחַי ןֹודיִכְו תֶׁשֲה

 בכי םיִסּוסלַעְו הַמֲהְי םיכ יפלו
 :ןֹוְּצ"תַּב ְָלְע | הָמָחְלַמַל יׁשיִאְּכ 'ךּורָע

 ּוניִדָי ּופְר ּועָמְׁש"תֶא ּונְעַמְׁשי
 :הָרלויּכ ליִח ּונְתְקְוֲחַה הר

 יבָלִּתילַא ְּךָרָנַּו הָרָשַה "יאָצְתִלַא5
 :ביִבָּסִמ רֹוגְמ ביל בֶרָח יִּב

 רֶפַאְב "ישְלַּפְתַהְו קֶׁׂשייִרְנֲח ימֲע"תַּבי5
 םיִרּורֲמַּת דַּפְסִמ ְּךֶליֵׂשֲע ליִחָי לָבָא
 :רנילע ידַדׂשַה אבי םֹאָתפ יּכ

 :ָּכְרֹּד"תַא ּתְנַחַבּו עַדָתְו ירָצְבִמ יִמַעְב ְךיִּתַתְג ןוְקָּב

 :הֶמה םיִתיִחְשמ םלַּכ ילזרַבּו תׁשֲחְנ ליִכְר יכלה םיִרְרֹוְס *יִרְס םֶלָּכ5
18 °° crrp; 10MSS A(S) ipl, 6 ,םֶהיִרְדְע יִערָו 56 ּועָמַׁש A אai vote 

uaprupiav (NITY) rhv ססססע év 000%; 1? v 18 ּודיעָהְו םיִמָשַה ועמש ןֶבְל 

 | הז >6 |? 6839 ּואָבְת *  | 20?מ || > exc vםֶב | צפ * 6 תֹעָר | * 6 םֶתְבּושַמ
5 66: ₪6 dl | כז * 66 למ | * >6%א | < 1 6 א ּודָבאי 0 ּודְבָאְו | 221 
 | םירזכא  <6 6 dl | 23 * 131155 56 nig; 1 Al, vel 501ןופצִמ | ל 6 6
5 6 6 sg | %*% 6 ₪ ךורעי בֶכְרְו (69° irr. k. Gpuaow rapardterai) || * 5 

 המחלמ שיאכ (6 שָאַּב | 24 6656 םעמש | 25 * 1 6 0 658 ּואָצִּמ, א יִאְצִ|
 | ) 00ל 16 0 טופ ּוכְלִּת, א יִכְלִּמ | 26 * 60% ישלפתה | ל 6% דש ( 0 סו

5 6%A)8( םכילַע | 27 * זצק?; זק רַצַבְמ, 4 6 רֶחְבִמ יֵמעְּב?; 1 זז םיִּמַעְב 
  | 28 * <6%]ַחּב) | ל pזקs םָּכְרעס) =  a:amןוחַּב )רַחֹּב ? cf 1,5b et dlרחב,

prb dl; AY = ,(םירש?) ירש (2ש6) 56 = םֶחיִרַש ca 40155 ירש | °° prb 

dl | ¢ <5 ft dl. 



6,29—7,15 JEREMIA 653 

 תֶרָפֹל 'םָּת שֶאַמ" ַחָּפַמ ירֲחְנפ
 ;ּקָתַנ אל יםיִעְרו ףורֶצ ףֶרָצ אושל
 פ | םֶהָּב הָנהְי סאָמיְּ םֶהְל ּואְרַק סָאָמִ ףָסָּב ג
 דמע? :רמאל הָנהְי תֶאִמ והימרידלא הָיָה רשא רֶבְּדַהיי ל

 -רבְד ּועמְש יִתְרַמֲאְו הזה רָבְּדַהדתֶא םָש ָתאָרָקְו הוהְי תיִּב עַׁשְּב
 כ :'הוהיל תָוחקְשְָל-הלאָה םיִרָעְׁשַּב םיְִּבַה הויל הוה

 רק רבא כל טבת לאי הזה קמ םֶכְתֶא הָנּכְׁשַא
 ּביִטיִה-םָא יּכ5 :יהַּמֲה הֹוהְי לכיֵהי הָוהְי לָכיַה הָהְי לכיַה רמאָל
 שיא ןיִּב טָּפְׁשִמ ושעת ושַעםִא םַכיִלְלַעְמתַאְ םֶכיִכְרִּדדתֶא ּוביִטיִּת
 כְּפְׁשת לא י יִקָנ םֶדו יקשעת אל המלא יות "רג :והער ןיבו
 יִּתנַפְׁשְ :םֶכָל ערל ּוכְלַת אֶל םיִרָחַא םיִהלֶא יֵרֲחֲאְו הוה םוָקָמַּב
 -דַעו םלוע-ןמל םכיתובאל יִּתַתְנ רשא ץֶרָאְּ הוה םֹוָקַּמּב םֶכְתֶא
 ובֵנְנַהפ :ליעוה יִתְלְב רקַשַה יי יִרְבְהדלע םַכָל םיִחְטְּב םָּתַא הבה :םלּוע

 םיִרחֲא םיִקלֶא יִרָחֶא לֶהְו לבל רטקו רקשל עֶבְׁשַהְו ףאנְו צר
 -אָרְקִנ רֶׁשֲא יהָזַה תִֵַּּב יִנָפל םָּתְדִִעַו םֶתאְבּויי :םָתְעְדְיאְל רֶׁשֲא
 :הָלֲאָה תֶבֲעּוְּתַה"לְּכ תֶא 'תֹוׂשע ןעֶמְל ּונְלַצַני םָּתְרמַאְו וָלָע יִמָש
 םֶכיִניִעְּב ויִלָע יַמְׁשאָרְקנ"רֶׁשַא 'הָּזַה תִיַּבַה "הָיָה םיִצְרַּפ תַרֲעְמֲהִיי
 רֶׁשֲא ֵֹמּוקְמ"לֲא אָנּוכְליִּכצ :הָוהיםֲאָג יִתיִאְר הגה יִכֹנֲא םג
 יִתיִשָעְדִרֶשַא תֶא ּואְרּו הנושא םש ימש יִּתְנַכַש רֶׁשֲא ליִׁשְב
 םיִשעמַהדלָּכ-תֶא םֶבְתושע ןעי הָּתַעְו :לֵאָרְׂשִ ימע תעֶר יִָּפִמ ל
 םָּתְעַמְׁש אל ירבו םֶּבְשה םָכיֵלַא רּבדאְו יהָוהְידםִאְנ הָלֲאָה
 ויֵלֲ ימש-ארקנ רֶׁשֲא ו תיל יִתיִשָעְו+ :םָתיִנֲ אלו םֶכְתֶא ארְקֶאְ
 רֶׁשֲאכ םכיֵתֹובאלְ םֵכָל יִתַתְנרָשַא םוקמלו וב םיִחָטּב םֶּתַא רֶׁשֲא
 -תֶא ָתְכלָשַה רשאּכ ינּפ לעֶמ םֶכְתֶא יִתְכְלָשַהְוי5 לשל יִתיִׂשֲ
 ּפ :םִיָרַפֲא עז תֶא םֶכיֵחַא-לפ

29 * 64 by? | ל-ל sicl 6 Q mlt MSS 6 (prps DAR), K (8 vb) םֶתְשֶאַמ 
 , | 7םֶתַעַרְו 6 םֶתְעָרְו | < 68 הקּתַג | 30 115 65% ּוארק 65 < | )3 6

 - TO rapdrav (A pseudoז. 2 5368 || לל >68 | 3 >6 | 1 -לע | 9 64 + 6דו
prophetae) ook WpeAcoucw 6466 || 5 $+-D27 || 9% <68 sed 6MSSS® = 8 | 
  6830 Din] | > 29MSS bN sed 1 et hic etאּוה | 6 = 668 רג | ל 66 5
postea אל | 7 8MSS  וְשָכַנְתִּי | 8 5 הַנְהְו | זס *>6 || *> 3 םֶתיִשַעְ ּנַליִּצַה [ 

 זז * >6 | => 66 יִתיֵב | 13 >6 | ל >6 | 15 >6.



 654 הימרי 71630

 הנר םרעב אָׂשִּתלַאְי הָּוַה םַעָה"רַעְּבוללפְתּתלַא הָּתַאְוי6

 הָמ הָאֹר ְךְניִאַהז :ּדָמא עָמש ינאי יֶּבענְפִּתילַאְ :הָלפְתו
 םיִצע םיִטּקַלִמ םיִנְּבַה יי םָכׁשּורְי תֹוָצּוחְבּו הָדּוהְי יִרָעְּב םיִׂשֹע הָמַה
 םינָנִכ תושָעְל קֶצְּב תושָל םיִׁשָנַהְו שאָהתֶא םיִרָעְבְמ תֹובֲאָהְו
 :יִנָסיִעְכַה ןעַמְל םירחא םיָהלאַל םיִכְסְנ ְּךַּפַהְו םִוַמׁשַה תָכָלְמִל
 ס םָהיֵנְּפ תב ןעַמְל םֶתא אָֹלֲה הָוהְי-םאְנ םיִסיִעְכַמ םֶה יָתֹאֲהפ
 םִקְמַה"'לֲא תֶבָּתַנ יִתָמֲחַר יֵּפַא הגה הֹוהְי ינֹדֲאורָמָא-הּכ ןכָלי
 הָמְדאָה יֵרּפ"לַעְו הָדשַה ץע-לַעְו הָמֵהְּבַה"לַעְו םָָאָה"לע הזה
 יִהְלֶא תואְבְצ" הָוהְי רָמָא הָּכי ּפ :*הָּבַכִת אלו הָרעֶבּ

 יִּתְרּבְדיאְל יב גרב ּלְַאְ םֶכיַחְבְז-לע ּופְס םֶכיֵתּולע .לֶאְרְשי
 -לַע םִיָרְצִמ ץֶרָאַמ םָתֹוא יִאיֵצֹוָה םָֹיְּב םיִתִיְוצ אָלְ םֶכיֵתֹובֲאזתֶא
 רמאָל םֶתוא יִתיֹוצ הָּזַה רֶבְּנַהְתֶאְםִא יָּכי3 :חַבָזְו הָלֹוע רָב
 כלה םעל יִלּויִהְּת םָּתַאְו םיהלאָל כָל יִתיִיָהְו לק עמ

 ריאל יה עֶרָה ל יתּורְרׁשְב .תֹוצעָמְּב בלו םָנְזָא-תֶא טה
 דע םִיַרצִמ ץֶרֶאַמ יםָכיִתֹובֲא וצי רֶׁשֲא םויַה"ןמל5 :םיִנָפְ אָלְ
 :ַחְלָשְ םָּכְׁשַה יםִוי םיִאיִבְנַה ידְבע-לְכיתֶא יםכילא חַלְׁשֲאְו הֶּזַה םויה
 ּועָרַה םֿפְרְע תֶא ּושקיו םִנְזֲאזתֶא ּוטְה אָלְו ולא ועָמָש אול
 ּועְמשי אל יהֶלֶאָה םיִרָבּדַהלָּבדתֶא ז םָהיֵלֲא ַתְרַּבְדְוז :םָתֹובֲאַמ
 יוּגַה הֶז יםהילא תראי :הָכּונעַ אלו םָהיֵלֲ תאָרָקְו ךילֲא

 הּומֲאָה הדב רָסּומ קל אָלְוריִלֲא הָוהְי לוב ּועְמַש-אול רשא
 | : :ּםֶהיִּפְמ 'הָתְרְכְנְו

 הניק םֶיפְשלע יאשי .יכילשהו "לר יז
 הָדּוהְינְב ּוׂשֲעיְכפ  :ֹותְרְבֲע רוָּדתֶא שטו הָוהְי סַאָמ יִּב

 ויָלָע יִמָשאָרְקְנְזרֶשַא תִיְּבּב םֶהיִצּוקש ּומָש הָוהְיםִאְנ יניֵעְּב עָרָה

kai uh aEiov rod éAeneflvat 007006 kai ul 60000, sed cf 1 ,145;16 ™ 6  

 'פתו הנר >8 || 18 1 6 )AE )cf 6 ad 44,175q תֵּכְלַמְל; M55 תֶכאְלַמְ
 6 hic tf סדקסדו6 ד. 007. | 20 5 >6א || ל 1 6 6 (er) -לע | < 6 ץעז לכ- לעו |

c Q mt4 6% ירפ-לכלעו | = 355 ג הָּבַכִמ ןיֵאְו | 21 -* >66 | 22 *1  
(rept) £3 sol “by || 24 5 6+ 7 cf26 | * <66 | * 5יאיצוה | ל-ל 6  MSS 

 וכליו | 25 * 8 םהיתובא | * :ח5 3 םהילא | 5 aטt t 1 6 1MSטdl a () םוי
 םוי 66 Auépac (gen.) | 26 >63, prb dl | 27 *° 6% ni רָבְּדַהדתֶא | ל >66 |
 28a>3 || 28°56, sed cf 27a || ° <6 | 5 <66 || % Or םֶביִּפִמ | 29 * 6 ךשאר |

 ל 6% תאו הָשעי



7-8 JEREMIA 655 

 םֶהיֵנְּב"תֶא ףֵרׂשְל םּנַהְְְב איִגְּב רָׁשֲא 'תָפּתַה יתֹוָמְב ּונָבּויי וֹוָאַמַטְל
 פל ס יִּבללַע הָתְלָע אלְ יתיִוצ אל רׁשֲא שָאְּב םֶהיִתְנְּבתֶאְ
 םֹנִה"ְוְב אוגְו תָפּתַה ידוע ירַמָאאלְו הָוהְי-םִאְנ םיִאָּב םיִמָי הָּגַה
 תַלְבְנ התה :םֹוקָמ ןיִאמ תַּפְתְב ורָבְקַו יהָנְרֲהַה אגא יב
 :דיִרֲחמ .ןיאו ץֶרָאָק תַמָהַבְלּו םִיַמְׁשַה ףועל ללאמל הָּזַה םַעָה
 הֶּחַמָש לוקו ןֹוׂשָׂש לוק םלָׁשּורי תֹוצֲחַמּו הָדּוהְי ירְעַמ יּתַּבְׁשַהוּ
 איִהַה תעְּבי 5 :ץֶרָאָה הָיִהִּת הָּברֲחְל יִּ הלכי לוק ןַתֶח לוק
 -תֶאְו וירְש-תֹומְצע-תֶאְו הדוהוהיכלמ תֹוָמְצַע"תֶא ּואיָצֹוּו הָוהְידםאְנ
 םלָשּורייבשוי תומצע תֶאְו םיִאיבְּנַה תֹומְצַעּותַאְו םיֹנֲהְכַה תומצע
 רֶׁשֲא םִיִמָשַה אָבְצ ו לכלה יַחְרילְ שמשל םּוחָמְשּו :םֶהיֵרְבקִמ
 רשאו םּושרד רֶׁשֲא םָהיִרְחֶא וכלה רָשַאְו םּודבע רשאו םּובָהַא
 :ּיָהְי הָמְדַאַה יִנָּפד .לַע יןמְלל ּורְבְק אָלְו ּופְסֶאְי אל םהל וֲחְּתְׁשִה
 להַעְרה הָחָפְׁשִמַה ןמ םיִרָאְׁשנַה תיִרָאשה לכל םילחמ תֶומ "רחב
 הָוהְי םָאָנ" םָׁש םיִּתְחַּדַה רֶׁשא 'םיִרָאְׁשְּנַה תֹוָמְקִמַה-לְכְּב תאְּזַה
 הָוהְי רַמָא 'הָּכ יםֶהיִלַא תְרַמְאְו+ :יתֹואָב

 :בּוׁשְ 'אָלְו יבּושיםא | ומי אלו לפיה
 תַחַצִנ הָבָשִמ יםֶלָשּורִי 'הָּנַה םַעָה יהָבְבּוׁש עודמ

 :בּושל יּונַאְמ 'תיִמְרּתַּב ּוקיִזִחַה
 ותָעְרלַע םֶחַנ שיא ןיא ּורֵַּדְי ןכדאול יעָמְשֶאְו יִתְבָשְקַה

 יִתיִשָע הָמ רֶמאל
 :"הָמָחְלִמִּב ףֶטוש םּוסְּכ 'םֶתוֶצְרִמְּב בָש "הל
 להיִדעומ ּהָעְרָי "םיִמָשב הָריִסֲח-םִנל

 הָנֲאּב תַעְתֶא ּורמָש 'רֹּנְעְו סוסו רָתְו

 :הָוהְי טּפְׁשִמ תֶא ּועְָי אָל יֵמעְו
 ּונָּתִא הֹוהְי תַרֹותְו ּונְחַנֲא םיִמָכֲחֹי ּורָמאְת הביא

cf ad 2R 23,0 || 5 1 6 nonn MSS 63 Dns | 32° 63 5 66 תַמָּב | ל r 
 ורָמאי || ל 6+ תַמָּב | 8 םיִנְרַהַה | 34 * 6 ריִעמ || * 6+7לכ | 6 ד 6
 Q mlt MSS 1 | 2° 669 תרי, 6+ .םיִבְכּּכַה-לְכְלּו | * 6ןמדלו | 3 * 6 ּורַחְב יִּכ|
 ל >6 | < alc 68 | 4 >6 | 4°56 | ל 6 הכ יִּכ | < 669 לפיה | 4620 םּוקִי |
 * 09*ובושי | 669% אל | 5 *1 בָבּוש | 65 הָּוַה יִמִע |> | 6 םַתיִמרַתְב |
 * 6A 'מו | 6 = 6 ועמו אָנ ּוביִשְקַה;א  עמשאו a4 | 0 ןלָּב 6
 הָלָּכ | < 0 םֶתָצּורְמְּב, 6 ('רָמִמ טש 5 (םנוצרב םֶתּוצְרּב ? םטש) םֶבָש םֶלָּכ |
 4 6 ותְלַהְצַמְב | 7 * >8 || * 1 6 23155 6830 הָדְעומ || < 1 < א סוסו ה םיִסְו |

(add?) | 8° 6+.1 6 68 רוגע  ft4  



 6 הימרי 8,919

 :'םיִרְּפְס רֶקָש 'טע הֶׂשְעי רקשל "הנה כא
 ּודכליו ּוּתַח םיִמָכַח ּושיִבהפ

 פ  םֶהָל הָמ"'תַמְכָחְו ּוסָאָמ הָהְו"רַבְדַב 'הגה
 םיִשְרוְְל םֶהיֵתֹוְׂש םירחאק םֶהיֵׁשְנ"תֶא ןַּתֶא ןכָלי

 עַָּב עצב יהלְּב לּורָג"רַעְו ןֹטּקִמ יֵּכ
 :רֶקֶש הָשָע יהלְּב ןַהּכ"דעֶו 'איִבָנִמ

 וםֹולַׁש רָמאָל הָלְקְנ-לַע 'יֵמַע-תַּבי רֶבַשתֶא 'ּופַרִיַויי

 ושָע הָבֲעֹות יִכ ושבהי* וםולָׁש ןיִאְו לש
 ּועְדִי אָל םֵלָּכִהְו ושובָיְדאְל ׁשּוּב"סנ

 פ - הָוהְו רמֲא לְשָכִי םֶתְרְקַּפ תַעְּב םיִלפְנב לְכָל
 פב םיִבָנִע ןיא  הָוהְייֶאְנ יָפיִסַא ףָקָא“ײ

 :יסּורְבַעְי םֶהָל ןּתֶאְו" לּבָנ הָלְעֶהְו הָנֲאְּתּב םִנֲאְּת ןיאו
 ופְסֶאַה .םיִּבָשְו ּונָחְנַא הָמְלַעי

 'םַש-יהַמּדִנְו רָצְבִּמַה יִרְטלֶא אובְנְו
 :יהָוהיִל ּונאַטֲח יִּכ שאר"ימ ונקשינ "ּונָּמְדֲה ּוניָהלֲא 'הָוהְי יִּ

 :יהָתְעְב הּגַהְו 'הָּפְרַמ יתעָל בו ןיִאְו םוֶלָשָל הוקי
 ויָסּוס תֶרָחְנ יֹעַמָׁשִנ ןָבִמ
 ץֶרָאָהלְּכ הָשַעָב ויִריִּבא תָלָהְצִמ לוקְמ
 :הָב יִבָשְיְו ריִע ּהָאולְמּו ץֶרֶא 'ּולכאיַו ואוביו'

 םיִנֹעְפִצ םיִׁשָחְנ םֶכְּב חָלָשָמ יֵגְנַה יָּכיז
 :יהָוהְי-םֲאְני  םֶכְתֶא ּוכָשנְו שחל םֶהָל"וא רשא

 J - :יןד יל יִלָע ןְנָי "לע "יָתיִניְלְבַמ

 'םיקחרמ ץֶרָאְמ יפעדתב "תעְוש לוק-הְּגַהְיַ
 יהב ןיא 'ּהָכְלמיסַא .ןולצּב ןיא הָוהְַה

 8 ל-ל >68, הנה >3 || = 66 תבע? (6אסזע6) הָשענ || 5 6 'פסל | 9 * 65 ותחו |
cf 613-15 | 10 *0ל 6029 יִּכ || *6 תמכח | 699 םֶהּב | 0 90(יכ)--ז2 >6,  

 ולָּכ | ל 16155 3A 'ִמּו 6,13 || זז *1 6 61155 ואפריו 6,14 | °° 1 ימע 6,14|
 12 1'ה םג 615 6 | 3 ** 6 םֶתאּובְת ּופסֶאְו cf 2,3; 1 ? הֶפְסא (ףוסָא)
 םֶתאּובְת צ6| זז םֶפיִסַא ףֵסֶא | ל >65% add et crrp ? 23MSS םודבעי 5
 םודבעו || 14 * 66 <. 60pקוpעev )Nמרנו?) || ">6 || 5 >6 618% | * 6% 5
 ונמרה? || < 6 ול | 15 = 6% תעלו 14 | ל 16 1121155 ₪06 אפרמ || < 6 הָלָהָב

caטחסטסמ || 16 * 66 -+-לוק || ** 64 לכאיו אובו | 17 >6 || 18 * זז,  
 201155 63% 0 יתיג ילבמ ; 6416 6% (00(8) הָחְנ יִלְּבִמ ; 61 0 = הָאְנ יִלְּבִמ?|

GW.19° 6% | * 16 6 קֶחְרַמ 6 4,16 | 516 6 ְלַמ |  | b frtl 6 AE DY 



8,20—9,9 JEREMIA 657 

 :רָכָנ *יִלְבַהְּב םֶהיִלְסֶפַּב יִנָּסִעְכַה עּודַמ
 :ּונְעְׁשונ אול ּונְחְנַאְו ץיק הָלָּב ריִצְק רָע

 :ייִנְתָקוֲחַה הָמש יִּתְרַדְק ייִּתרָבְׁשִה יִמַעְתּב רֶבָשלַעיי
 םש ןיא אפרדסַא דָעֶלְִּב ןיא יֵרָצַה

 :יִמַעְדתַּב תָכְרַא התל אָל עּולמ יֿפ
 הָעַמְּד רֹוָקִמ *יניעו םימ לשאר ןּתְידיִמי

 :ימעדתב יִלָלַח 'תֶא הָלְיַלְו םָמּוי 'הָּכְבָאְ
 יםיִחְרֶא ןולְמ* רּבְדמב ייִננְתִידיִמי 9

 םָּתַאַמ הָכָלַאְו יֵמע-תַא הָבְזְעֲאְו
 :םיִדְנּב תֶרָצְע םיִפָאְנִמ םֶלָ יב
 רקש יםֶּתשק םנשל"תֶא וְכְרְד>

 ץֶרֶאְב ּוָרְבָנ 'הָנּומֲאְ אָלְו
 :"הָוהְידםַאְנ  ּועָדָידאָל יִתֹואו ואי הָעְר"לֲא הֵעְרַמ יִּכ
 ּוחַמְבִּתִ לַא + חַאלָּ -לַעְו ּורָמָשַה ּוהָעַרַמ שיא

 :ּךֶלַהי ליִכְר עָר"לֶכְו בקע בוקע הֶאלכ יּ
 ּורָּבַדְי אָל תַמָאְו "ּלָתֶהְי ּוהָעְרֶּב שיִאְו+

 הָמְרַמְּב הָמְרמ ידות ךִּתְבְׁש ואל הועה" רֶתְׁש"רָּבַּד םנושל יּודְמַל
 יתֹואָבצ הָוהְי רַמָא הָּכ ןָכָל5 ם :יהָוהְי-םֶאָני יִתֹואתעד נַאמ

 :יימע"תב רטְּפמ הֶשֲעֶ יףיִאיִּכ םיִתְנַחְבּו םָפְרֹוצ יִגְנַה
 ֹריֿפְּב רד הָמְרִמ םָנושְל יטָחוׁש ץחל
 :ְּבְרָא םיִשָ וָּבְרְקְבּו רַַּדְי ּהָעַרְדתֶא םולֶש
 הָוהְיְָאְנ | םָּבידָקְפֶאאָל הָלְאדלַעָה

 פ  ּיִשָפַנ םָקְנְתִת אל הֶוְכדרֶשא יִוְנְּב םֶא
 הָניְק לּבְדִמ תּוָאְנלַעְו "יִהָגָנ יֵכְב יאָשֶא םיִרָהָהְדלַעּ

 הנְקִמ לוק ּועָמָש יאְָלְו "רבע ׁשיִאיִלְּבִמ 'ּותצְנ יִּ

 19 * 689 'הבו | 21 * >63; קמ 41 | * 6+ הֶדְלויַּב ליִח ₪ 624 | 22 01 6
cf 96 |לע  pc MSS14 | * 6+ הֶּוַה ימע0) || < MSS 68 | 23 5 2MSS Vrs ‘ly 

 Cp 9, 1° 6% יל ןֶתִי | = 68 ןּורֲחַא ןולמ ו 2 * 6280 תַשְקָּכ | * 16 69
 הנומא | < Vצs הָרְבנ t= | 5-5 <6 | 3 lc SA םֶכַחַ 6155 םהיחא |
 46% לתהי | ל הֶדְמִל | 408 53 = 6? ךותְּב ףות בָש ּואלְנ ּווָעָה | 5 =>6|
 7 >6; 3% = 4 | * ךיא >6;  הכ | = 62+ תעֶר 6 תֶעְר | %1 יִּמעדתֶא 1

frtl 6 96) טֶחָש) | ל MSSינפמ | 7 * א 620 טָחוש 0 78155 586 טּוחָש  
dl c 66 |9 916 3 ּואָש | ל  || (ק0%x0>)םֶהיפ יֵרְבְד | < ₪ 1 6 64 הָביֵא  

 5 1 ? (cf 6 érAirov) וצָנ | 4 6R< | < 1 6 69 אל. %



 658 הימרי 22—9,10

 ּוכָלָה ּוָָדָנ הָמַהְּבִִדעְו םִומָׁשַה ףֹוֵעַמ
 םיִגַת ןוָעְמ | םיִלֵנְל םֶלָשּוְרְיתֶא יִּתַתָנְי

 :בשוי יָלְּבִמ  הָמְמְש ןֵּתַא הָדּוהְי יֵרְע"תֶאְו
 הָרּנִיְו וָלֲא הָהְייפ רד רֶׁשֲאַו תאז-תֶא ןֵבָיְו םֶכְחַה ׁשיִאָהימיי

 פ רבע יִלְּבִמ רָּבְדִמכ הָתְּצִנ ץֶרָאָה הָדְבַא הָמלֲע
 -אַלְו יםָהיֵנְפַל יִּתַתָנ רֶׁשֲא יִתְרּוְּתתֶא םֶבָזָעִלַע יהָוהְי רָמַאיַו
 יֵרֲחַאְו יםָּבְל תּוְרְרֶש יִרָחֶא ּובְלַַוי :'הב וכְלַהְאלְ יִלוקב ּועמש
 יתואבצ הָוהְי רַמָאדהְכ ןֶכָל< ס nea םּודַמְ רָשא םיִלעּבַה

 פ :'םתוא תוכי ד רע ברַּה-תֶא היא
 הָניִאֹובְתּו תוָנְנוקְמל ּואְרְק"ו נְנּוְּבִתַה יתואבצ הֹוהְי רמֲא הָכ

 יִהָנ וניל הָנָׂשִתו יהְנְרַהְמְתּוי :יהָנאֹובָתְו ֵחָלְׁש תומָכְחַהְד לאו
 :םִוָמלְי ניּפעַפעֶ הָעְמַּד וניניע הָנְדַרֲתְו

 ּונְׁש ךיא | ןיצמ עמשנ ֵהְג לוק יי
 סם ּניַתֹונכְׁשִמ ּוכיִלָשַה כ ץֶרָא ּונְבְזָעְיִכ דאָמ ּנְׁשָּב
 ויָפרַבְּד יָבְנְנָא חֶקַתְו  הָוהְיְדרַבְּד םיִשָב הָנְעַמְׁשִיְכי

 :הָניק ּהָתּועְר הָׁשאְו יִהָנ םֶכיֵתְגְב הָנְּמלְ
 ףניתונָמְרַאְּב אָּב וניִנֹולַחּב תֶוָמ הליכי

 :תוָבחְרִמ יםיִּוחַּב ץּוחַמ לָלוע תיִבְכַהְל
 *הוהְי-םָאָנ הָכ רַב

 יהָרְׂשַה ינּפדלע ןֶמְדְּכ םנָאָה תלבנ :הֶלְפַ
 הָוהְי רַמָאוהְכ> ס :יףַּפַאַמ ןיאְו רצוקה יִרְחֶאַמ *ריִמָעְכּ

 וְתְרּוְבְגַּב רוָּבַּגַה לָּלַהְתִידלאְו ֹותָמְכָחְּב םֶכַח ללַהְתִידלא

 ro * 69 ןועמו || * 241155 ןיֵאַמ | זז 68 'גי 6 םֶכְל דגי 61553 ּונְל י|
 12 * 6+ ילָא | * 3 םֶתֹובֲאֵלְו םָהְל | = >6: קזמ 41 | 13 22155 65+ עַרָה |
 14 °<6 bb >6, dl | 15 *nonn MSS Dy | °° 1 frtc | (%$ sed cf) 6 םֶתולָּ

dl et cf 17° | 17 *<6, 666 + ּהָּבְ | 16 * >6 | ל* ₪1 6 68 || < 6 הָנְרַבְדְתּו,  
 ? 6 pr'a ins hoc vbת 16 || *-* ו > mlt MSS )8 3(, 66 םכילע || = 66 םכיניע |
 4 6% םכיפעפעו || 18 * 255 66 'ְֵּב | ל 16 MSS יכו 68 501 ן | = 66 ּונְבַלְׁשִה
 ₪ 1 6 ּוכְלַשָה, < 3 | זָפ -* 630 םֶביִנָוָא הָנְחּקִתְו | 20 * 6 םכינ-- | ל 6

Corie), AZT = Al |רָבָּד  aA invers) | > 6 nai | 2r° dlc 8; ofםֶכְתַמְדִאְּב  

 bb 6 | < 6 הָתְיָהְו | = nקממ MSS 9* הָמְדַאָה ; 6 םכתמדא הרש | < 6 רימעפ |
 22 mlt MSS Vrs (excl ©?( לֶאְו



9,23—I0,10 JEREMIA 659 

 לֶּלַהְתַמַה לָלַהְתִי תאֹזְּב"סַא יִכי3 :וְרְׁשֲעְב ריִׁשָע לָלַהְתִידְלַא
 דָסָת הֵׂשֹע היהְי יִנֲא יִּב יֵתֹוא עֶדְו לָָּשַה
 ס :הָוהְיםָאְנ ייֵתְצַפָח הָלֵָביְּכ ץֶרָאְּב הקְדְצּו יֹטּפְׁשִמ

 םִירְצְמלַעַ יהָלְרַעְּב לּומילָּבדלע יּתְדְקְפּו הָוהְי"םֶאְג םִיִאָּב םִיִמָי הנה
 הֵאַפ יֵצּוצְק"לָּכ לע באמה לעו \ ןומע יב לע םֹולֲא-לעְ יהלוהי"לעו
 פ :בל-ילרע* לֵאָרְׂשִ תיֵּב-לָכְו יםילרע ץ םיּּגַה"ִלְב יִּכ רָּבְדְמַּב םיִבׁשיַה
 רַמָא ו הב :לֵאָרְׂשִי תיִּב םֶביִלַ הָוהְיֹרַּבְּדרַׁשַא ירָבָּרַהתֶא ּועָמשי 10

 הוה ּותָחָּתד לֶא םִימׁשַה תֹותֹאֲמּו ֹורמְלַּת- לא םיגַה יִדרַּד"לֲאי
 :"הָמַהַמ םיוּגַה" ּותחְיְיִּ

 ֹתרְכ רעײמ ע"כ :אּוה לָבָה םיִמַעָה יתקָחייכְ
 והָּפִיִי בָהָזְבּו ףָקָכְּבצ :ידָצעַּמּב שָרְחְד"יִרְי השעמ
 :יקיִפָי אֹוָלְו 'םּוקּזחְי תֹוָבָקִמְבּו תורְמְסַמְּב

 ּודֲעְצִי אָל יִּכ 'אּושֶּבְו אוָשְב ורבי אָלְו הָּמַה הָשְקִמ רמת
 ס  :םָתֹוא ןיִא ביִטיַהדםגְו ּועְרָי אָלְיַּכ םֶהָמ ּוֲאְריִּתדלַא

 :הָרּובְנִּב ךֶמׁש לורָנְו הָּתַא לורָג הָוהְי ְומָּכ ןיִאְמ"
 -לֶכְבּו םיוגה יָמְכַח"לָבְּב יִּכ הָתֶאְיָךל יּכ םיוגה ְּךֶלַמ ךאָרו אַל ימ
 :ָדֹוִמַּכ ןיִאַמ םֶתּוכְלַמ

 :אּוה ץע םיִלָבַה רסּומ ּולְסְכְיְו ּוְרַעְבִי תָחאְבּול
 יזַפּואַמ בָהָזְו אבי ׁשיִׁשְרַּתמ 'עָקְרִמ "סב

 יםשּובל \ ןְמּנְרַאְו תלֵכת יףרוצ יֵדיִו ׁשָרָח הָשְעַמ"
 ל םיָמָכֲח הש

 1 :ומעז םיוג ולכידאלו ץֶרֶאַה שעְרֶת ופצְקמ
 23 1c 09* 628 'שמג | *16 66 יִצָפָח | 24 ft םילרע 6 םֶתְלְרִע יֵלּומ |
 25 * 6 loouuaiav‘ | * 6 באומ יִנָּב | < 688% רֶשָב ילְרע 336 םֶרָשְבִּב םיִלָרע |

>6F* | 2 °° 680ק 16, ז *6 הוהירַבְּד | C4-4 6 םָּבְל ילרע 336 םָּבְלְּב םילרע ||  
frt 1 | 55 6 abrd 10% 00ל; 9 דדתא | * 6% ּוכְלָּת  ofיִכְרַדַּכ ; 1 "דב,  

 חס ססדטשא | 3 5 ?crrp 86 1 תִֶּח | ל <6 | 5 prb 1 6 698 תּורָּכ | 9 >%

 add ? | < 69 pyibו | 4 * 6 nיִמ?; ₪ 16 6 ּוהפַצִי vel הָּפְצַמ | *16 6
sed cf 9|והַחיני |58 וקיפי | <6  inp) et ins (cf 6F OhGoucw avr) 

 ל nonn MSS ּואָשַנִי | * 1 םֶּתָא | ץ 6-8 >6 || ל 5 םיִמלועְה-לְּכ cf 10 6 'גהדלּכ |
 8 © xapoiat (kapdia $%) | v g in 6 ante 5 | * 6 praem אל אוה הָׁשְקִמ ָסָּכ

cf7 ריפואמ * | rpécgAnrov (ft pro émigA.)580) | ל 68  (Var pr vּוכְלַחִ  

 898% (mare) | 4-4 6 'ח השעמ 'צ ידיו (65* דיו) ed cf | = 6 םוׁשְּבְל |
ins?c # pr 4 | v ro >6. (11 <6  



 660 הימרי 25—10,11

 ודבאו ּודָבֲע אָל אָקְראְו אָּיַמְׁש"יִד אּיהְלֲא םֹוהְל ןּוָרְמאָת הָנְּכיי
 פ הלא אָיְמְש תֹוִחְּתְִמּו אעְראְמ

 :םִיָמְׁש הָטְנ ֹותְנּוְבְתַבּו .תָמְכָחְּב לָבַּת ןיכְמ ּוחכְּב ץֶרֶא השעיי*
 יץֶרָא הָצְקִמ םיִאְׂשִנ הלו םִימָשּב םימ ומה ותת לוקֶליי

 :יתֹרְצֶאַמ 'ִתּור אָצוְיו הָשָע רָטְמַל םיִקָרְּב
 ילָסַּפִמ ףֶרוצדלָּכ שיבה תעדִמ םֶרֲאלָּכ רַעְבְני

 םיִעָּתְעִת הָשְעַמ הָּמַה לֶבָהי :םָּב חּוְרְ"יאלְו 'וכְסִנ רקש יִ
 | | = ודאי םֶתְדקְּפ תעְּ

 יאוה לּכַה ךַצוידיִּכ בקע קָלֶח הָלַאְכְאְלי
 פ = וֹומׁש יתוָאָבְצ הָוהְי ותְלִחְנ 'טְבַש לֵאָרְׂשִיו

 רֶמָא הכדיכי* ם ירוְצֶמַּב "יתֶבָשּוי יִּדָתְענִּכ 'ץֶרָאְמ "יֵפְסָאז
 יםהָל "יִתְרצַהְו תאָּוה ימֲעפַּב ץֶרָאָה יבָשוותא עקוק יגְנה הוה
 ס  זּגאָצְמְו ןעֶמְל

 יּתְרֹמֲא נאו יִתָּבִמ הָלְחַנ .'יִרְבָשלַע יל יא
 דָבָש יִלֲהָא* :ינָאְׂשֲאְו "יִלָח הֶז א
 'םֶניַאְו "יֵנֲאְצי יִנְּב ּוקָּתַנ יֵרְתיֵמ"לָכְ
 :יָתֹועיִרָי 'םיקמּו יֵלֲהֲא ידוע הטנְךיא
 ושָרֶד אָל הָוהְיתֶאְו םיערק ורעב יי

 :הָצֹופָנ םָתיִעְרַמ"לָבְו .ּוליִּפָשה אל ןֶּלַ
 ןופְצ ץֶרָאמ לֵדָג שעְרו האָב הְּגַה הָעּומָׁש לוקי

 :םיִנַּת ןועָמ הַמָמְׁש הָדּוהְי יָרָעזתֶא םּושֶ
 :ודעצדתֶא ןיִבָהְו ךלה* 'ׁשיִאְליאל כר םָדָאָל אל יִּכ הָוהְי יִתְטְדְי

 :ינֲמְעְמַּתפ יָךְּפאְּב"ֹלַא | טַּפְׁשַמְּב ְךָא הָוהְי ייִנְרְס
 םִיונַה-לע ךְתָמֲח שי

 12--16 = 51,15--19 | 12 5 65-4-הוהי | 13 *° <64, sed fit crrp | ל %

 'ֹמֲהְו | < ס 'ִאָה | %1 6 56 655 39 תחור, 6 066 | 14 * 9(6) וויִלְסְּפִמ |
 ל 65 ָךַסָנ 6% ּוכְסְנ; קזמ 1 ויָכָסְנ | < 6 אל | 15 65 ישעמ | 16 * 5+ םֶקָלָח|

 טל >6 | < >6 | ז7 * 6 ףֵסָא | * 69 ץּוחָמ (£ש08%) | * 5 ְךַתֶמְלְּכ | * 0
 תָבְׁשֹוי; א יִּתְבָשוי | < 6 6 6966106 (רֶחְבְמְב) || 18 * 41 6 64 | * 6 הֶרַצַּב|
 5 >6 | 5 ?rrp 6 ְךֵתָּכִמ אָצַמִּת ג ּומָשֶאִי> 6 6 | :פ * >66 | ? 6% ְרְבָש |
 5 6 ָךֶתָּכִמ | %16 29969 ייִלָח | < 9*6ג יִנֲאַצְמנ? 65 . . 6 | 20 * 6
 ינאצו; 1 41 | * (prb 61 )₪ cs || = 6 םוקמ רוע ןיֵא | 4 6 םוקמ | 21 1? 'מ"לכ
 6 ּוצֹופָנְו תיִעְרמלָכ הָליִּכָשַה | 22 6 ןועמו | 23 *1 6 211155 6889 אלו |
 ל 69 שיִא | << + 1ןיִכָהְל | 24 * 66 plur suff | < 6894 לא || < 66 ףַאָּב
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 ּואָרְק אל ךֶמָשְּב רָשַא יתֹוחָּפְׁשִמ לַעְו ףּועְדַידאְל רֶׁשֲא
 פ !ּומשה ּוהָוְנתֶאְו והלכו גהלכַאו בקעי"תֶא לְכֲאיִּכ
 עמׁשZ :רמאל הָוהְי תֶאַמ והימְרי-לָא הָיָה רֶׁשֲא רֶבְַּהי 1

Jz 

 יָבְׁשְדילֲעְ הָדּוהְי שיָאדלא יָת תאָּזַה תיִרְּבַה יָרְבְּד"תֶא

 םיֵתֹובֲא"תֶא תו רֶׁשֲא :תאָּוַה תיִרְּבַה יֵרְבּד-תֶא א עמשי אל רש
 ָלּוקְב ועְמש רמאל לרבה רּוּכְמ םיִרָצְמץְרֶאַמ םתֹא"יִאיִצוה םֹויַּב
 יִכנָאְו םַעַ יל םֶתיִיְהְו םֶכְתֶא הָּוצֲא-רׁשַא 'לֶכְּכ יםָתֹוא םֶתישעו
 יִתְעַּבְׁשִנירַׁשַא הָעּובְשהתֶא םיִקֲה ןעמל5 :םיהלאל םֶכָל הָיְהֲא

 רַמאָו ןעֶאָו הנה םוּּכ ׁשֵבְדּו בֶלֶח תבָז ץֶרֶא םָהָל תַתְ םֶכיִתובָאל
 הָלאָה םיִרְבּדַהדלָּכ-תֶא אָרְק יִלֶא הָוהְי רמי ם  הָוהְיווְמֶא
 תאוה תיִרְּבַה יִרְבּדדתֶא ּועְמַׁש רָמאָל םֶלָשּוְרִי תֹוצֲחְבּו הָרּוהְי יֵרֲעְּב
 םָתֹוא יִֹולֲעַה םויְּב םָכיֵתּובֲאּב יִתֹרְעַה דַעָה יד :םָתא םֵתיִׂשעַ
 ;יִלוקְּב ּועָמ . רמאל דַעָהְו םֵכְׁשַה הָוַה םויה"ידע םיִבצִמ ץֶרֶאַמ
 עַרַה בבל תּוְריִרְׁשְּב שיא וכלי םנְזָא-תֶא ּוטהְדאְלְו ועמש אלו
 אָלְו יתושעל יתיּוצרָשַא תאּנַה תיִרְּבַה יֵרבּדלָּכיתֶא םֶהיֵלֲע איִבֲאָו
 יֵבְׁשיְבּו הָדּוהְי ׁשיִאְּב רָשָקאָעִמְ יִלֶא הָוהְי רָמאיַופ פ :ּושע
 עומשל + ּונאמ רשא םיִנשאָרַה םתֹובֲא תנועדילע ּובָשופ :םֶלשּורי
 -תיִב ּורָפָה םֶדְבְעַל םיִרָחַא םיִהְלֶא יֵרֲחַא ּוכְלֶה 'הָמֶהְו יִרָבְּדתֶא
 ןִכְלי ס :םָתֹובֲא-תֶא יִּתרְּכ רׁשֲא יִתיִרְּב-תֶא הָדּוהְי תיֵבּו לֵאְרְׂשִי
 תאַצָל ּולְכּויאל רֶׁשֲא הָעְר יטהילא איִבַמ יֵּנְנַה הָוהְי רַמָא הב
 לָבָשיְ הדּוהְי יִרָע פלה :םהיִלַא עַמשֶא 'אָלְו לא ּוקעֶזְו הָּנַמִמ
 -אל עָשוהְו םָהָל ירק | םה רשא םיִהלֲאָה-לֶא קו ם םלׁשּור

 רטקל יתוחְבַמ של תֹוחַּבְזִמ םתמש Doe תֹוצָח רַפְסִמּו
 םדעב אֵׂשִתלַאְו הּנַה םעָה"רעְּב לְלפתִת-לַא הַּתַאְוצ פ :לעּבל
 .ם :םָתָעְר דַעּב ילֶא םאְרְק תַעְּב עָמש ייִנְגיִאויִּכ הָלַּפְתּו הָגְר

 וד ד וד

 25 = 25 79,6. 7 || * frtl 6 ca 201155 Ps 79,6 8671558 (marg) 6 תוכָלִמִמ |
aut6 3155 6% 2579 | 0 זז, 2 516 5 עמש | * 1 ג 6 6 םֶּתְרַּבְדְי  dlל  

 6 65 ָּתְרַּבִדְו |10 יו -לֶאְו | 3 5+ תואבצ | 4 * >60, קול 41; 3 םֶּתַא |
 ל 630 לכ, 66 3% = | 5 6 יתעובש | 6 לכ >91195 6 | 7/8 = >6 |
 7 * ml: MSS דעו | זס *1 דלֶא + 86 | ? 6 הָּמַה הָּנַהְו | זז * 1 םהילע 6

 הוה םעָהלע | * 0 לֶאְו | 1256 | דב 61 2,28; = >6 || 1416 341155 Vr תָעְּב. <



 2 הימרי | + 2

 'הָתָמזמַה 'הָתּושע יִתיִבּב יידל המ"
 יזְלָעָת 'זֶא 'יֵכָתָעָר "יִכ ְיֵכֲעַמ 'ּורֶבעְי ישֶדְקרַשְבּ 'םיּברה

 ְךֶמְש הָוהְי אָרְק רַאֹתיייִרְפ הפי נער תִיזי6
 הָלְֹגי "הָלּומַה ולוח

 :לויָתּויִלָד 'ּעְרְו .יָחיִלָע שָא תיִּצַה
 -תיּב תַעְר לַלָנַּב הָעְר ךיִלָע רד ךִתוא עטונה תֹואָבְצ הָותיַויז
 ס | לַעָּבל רָטקֶל יִנֵסְעְכַהְל םֶהָל ּושַע רֶׁשֲא הָדּוהְי תיַבּו לאְרְשי

 :םהיללעמ ינֲתיִאְרַה זא | יהעָרֲאְו 'יֵנעיִדֹוה 'הָוהיִר 5
 היו יתְעְְידאְלְו חובטל לבּוי ףּלַא שָבְכַּכ ינאופ

 ֹומֲחלְּב ץע יהָתיׁשַנ 'תובְשֲחמ ּבׁשָיָלָע
 :דֹוע ריאל ומְשּו םייח ץֶרָאָמ ּוגְתְרכִנ

 בֶלְו תּויִלְּכ ןחב קֶדָצ טפש 'תֹואָבְצ יהוה
 פ | = יִביִרתֶא תיל ףילא יִּכ םֶהָמ ךְתָמִקִנ הָאְרָא

 רֶמאל יְֵׁשִפנ-תֶא םישקְבְמַה תֹותָנֲע יִשָנַאְדלַע הָוהְי רמָאזהּכ ןבָלַי
 הָוהְי רַמָא הָּכןכְלי* פ ::ּונֵדִיְּב תּומָת יאָלְו הוהי םֶשּב אֵבָּנִת אָל
 םֶהיֵתֹנְבּו 'םֶהיִנְּב בָרָחב ּותּומָי יםירוחּבַה םהילע דקפ יִנְנַה יתֹואְבְצ
 ייָשָנָא"ילֶא הַעְר איִבָאדיִּ םהל הָיִהְת אל תיָאְׁשּוײ :בֲעְרָּב ּותָמָי
 ס | ּוםָתָדקְפ תש תֹותָנֲע

 ְךְתֹוא רד םיִמָפְׁשִמ ְךָא ְּךָלֲא ביִרֲא יִכ .הֶוהְי הָּתַא קיצי 5
 :דָגָב ידָנְּבלִּב ּולָש  הָחַלָצ םיִעָשְרְּךָרד עודמ
 ירפ ּושֲע-םנ ּוָכְלִי ּוׁשְרְש-םנ םָּתְעַטְני

 :םֶהיִתְיְלִּכִמ קיחְרְו םֶהיפְּב הָּתַא בורק
 15 crrp; (A = 41); ** 1 prb 6 6 ‘ִתֶדיִדי המ vel 6 32 'די המל | " 5

vel 66 םיִרָדְנַה = ומ 60004  ‘Ic1 65 הָמְוִמ | cהתשע, 1 6 65%4) התשע |  

 6 םיִבְלַחַה = 245 | == ft add | 1c Vrs ורָבַעַי | < 65; ? = ךיתער 61 |
 hdl 6 66 || +1 6 1585 9 ְךיַתעֶר, ft trp loco ךילעמ || * 1 קזמ 6 6 םָא
 תאֹוְּב | 11 5 6 6 יִזּועָּת !ve יִזיֵעָּת 66 6 יִנֹעָת 3 זועָּת) | 1d כצט 6 6 |
 bb 6 eig pwvv ד6קודסןג\6 (5 decrei) attic; 1M | = 6 ךילע הָרֵּצַה הָלדּג

Setאיצוה) | % 9 ורעב i3 'לע 'א  mop ém abrhv6צף00מ  (Var [sec 4M] 
 2 | * 63 ָהיִֹילּד? | 17 >6 | 18 * 623 הוהי ע+ הָּתַאְו | * 5 ינעידוה |
 < 689 הערַאְ | 4 8 ןַכָא | < 66 יִתיאַר | זס = 69% יִנֲא | prמ 61 >2 || < 6
 הָבָשָחַמ ; זו + רֹמאָל +e 6% + וכל | 4 Vrs הָכיִלַשַנ | < כצט 1 וחָלְּב | 20 * 6
 הוהי 9 = 18 | * >6 |16 ישפנ || * 6 אל םָאְו | < 1 6 וז 5S טז ּוניִדיְּב |
 22 55 כ6 || * 1 6 68 םֶהיִרּוחַּב | < 6 םהינבו 3 יִּב ףַאְו | 2310 1155 6

 -לע | ל 6 QW, sed cf 21 | Cp 12, 2 Gf ודלוה (ודלי 0



+ 5 JEREMIA 3 

 ְךָתא יִּבִל יּתְנַחָבּו "ִנָאְרִּ יִנָּתְעַדְי הָוהְי הָּתַאְו
 | סם: ה םֹויָל םשּדקַה"ו הָמְבְטְל ןאָצְּ םקְּתַהי

 תעְרְמ = שֶביייהָרְׂשַה-לְכ בוי ץֶרפָה לבֲאת יתָמ"דעי
 :ּונָתיִרֲחָא-תֶא "הָאְרְ אל ּורָמֲא יִּכ ףֹועָו 'תומָהְב הָתפָמ ּהָביִבָשְ

 'םיִסּופַהדתֶא הָרֲחַתְּת 'יִאְו ואלו הָתְצְרוםיִלְגְרתֶא יי
 :ןרִיה ןֹואְגִּב השעת ּךיִאְו "חטוב הָּתַא" םולָש ץֶרָאְּו

 ףירחא ארק הָּמָה"םנ ב ּודְנְּב הָּמַה"םַג ךיִבָמתיִבּו ְיָחַא-םנ כ
 פ | :תובוט ְּךַלא ּורבדְידיִכ םָּב ןמאת"לא אָלמ

 יִתְלַחְנ-תֶא יִּתָשָטְנ יִתיּבתֶא יְִּבְועַז
 ָהיֵבְוְא ףכְּב רָׁשְפַנ תּורְדְיתֶא יִּתָתָנ
 רעיַב הָיְראְּכ יִתָלַחְנ ִל"הָתְיָה*
 :ָהיִתאַנְׂש ןכְדלע | ּהָנֹקְּב יֵלֲע הת
 יהיִלָע ביִבָס יטיֲעַה יל יִתָלֲחְנ עּוָבצ יטיֵעַה

 :הָלְכֶאְל 'ּויִתַה הָרָשַה תָיַח"לְּכ ָּפְסִא ּוכָל
 יִתְקֶלִחִתֶא ּוסְסְב .יִמְרכ ּותֲחַׁש םיִּבַר םיִערו

 :הָמְמָש רְֵּדַמְל יִתְּבְמִח תָקְלָח"תֶא ּונְתְ
 הָמַמֶש יִלָע .הָלְבָא יִהָמְמְׁשִל ּהָמְׂשייי

 :'בל-לע םַש שיא ןיִא יִּכ ץֶרָאָהלְּכ הָמָשְנ
 םיִדְדָש ּואָּב רָּבְדִמַּב םִיַפְׁש"לַכ-לעי*

 םולָש ןיִא ץֶרֶאָה הצקידעו ץֶרֶא הָצְקִמ הָלְכִא הוהיל בֶרֶח יִּכ
 . ושבו ולעֹוי אל ּולֲחָנ ּורַצָק םיִצקְו םיֵּטָח ירו :רֶׂשְב- לכל
 -לע הוהְי רַמָאו הכי פ | :יהָנהְיפַא ןֹורֲחַמ יָכיִתַאּובּתִמ
 -תֶא יִמעְתֶא יִּתְלַחְנִהדרֶשַא 'ֹהָלֲחנב םיִעְגָנַה םיִעְרַה יינָבָשלָּכ

 :םֶכּוהִמ שוא הָדּוהְי תיִבתֶאְו ֶתְמְא לעמ שת יִנגַה לֶאָרׂשִי
 ותָלִחנְל שיא םיִתְבְשְִו םיִּתְמַחְרְו בּושֶא םֶתּוא יִשתָנ יִרָחֶא הָיָחְוי5
 3 * קט 61 6 6 | * 6 'חב | << >6 || % 6 םֶתְנְרַה | 4 ** 1 6 6* בֵׂשֲעלָכְו |
 ל 16 355 869 הָמָחְב | < 66+ 6 066 | % 66 ּוניִתֹוחְרָא || 5 * >6 || ל 6 יא
 5 1 6 6 'סוס | %%1 קזפ 6 6%א חַטְבְת אל (6%א 'ת ףמּולש?) | 6 6 ?חוטטשמא-

 9ףסשצ || 7 = 68 J' תַדְדי 1 יִתְדיִחִ | 8 1 הלוק | כ * 6% תַרָעַמַה (6* טח.
 (Anorav | * 6% טז ףגטוס | 5 לע >6 | 462 יִתתְו .x) 6.0600 ; 841 ותא |

(éréon); 1 6 WWהָמָשָה  .sַתנ | זז °° 66 n7' Io 1 6 ca 20155 GMS (mg) 
 ל ָהְמָׂש | * 3 ובל | דב * 6% ּוערז | * 65 ּורְצק | < 37155 A אלו | 414

 םֶהיִת- 6% םֶכְּתְרַאְפִּתִמ || << 64 676 6690000 évavrL (BN) אטק(סט | .
 14 * 66 םיִנָכָשַה | * 6 יִתָלֲחַנְּב | 15 62 םיִּתְבַשהְו
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 664 הימרי 13,14—12,16

 יִמְׁשִּב עַבְׁשַהְל ימע יִכְרּדתַא ּודְמְלִי דָמְלםִא הָיָהְו < :ּוצְרַאְל ׁשיִאְו
 :ימַע ְּךֹותְּב ּוְנְבְנְו לַעְבּב עֶבְׁשִהְל יֵמע-תֶא ודמל רֶׁשֲאּכ הָוהְידיַח
 -םֲאָני דֵּבַאְו ׁשֹותְנ אּוָהַה יֹוֵנַה-תֶא יִּתְׁשַתָנְ יועמשי אָל םָאוט

 RD :יהֹוהְי

 וָתְמְשְ 7 רו ל תנו ְולָה ילֶא הוה רַמָמהְכי 8
 םֶשָאְו הָוהְי רבְּכ רווזִאָהדתֶא הָנְקֶאְני יּוחָאְבְת אל םִיַמבּו ףיְנְתְמ"לע
 רֶטֲאָה-תֶא חַק+ :רמאל תג יִלַא הָוהְוְדרְבְד יהי פ :יָנְתָמ"לֲע
 קיִקְנִּב םָש ּוהְגְמֶטְו הָתְרְּפ 'ִּדַל םּוקְ ףיִנְתְמִלע רֶׁשֲא יִתיִנָק רֶׁשֲאי
 ץקמ יונ :יתוא הָוהְי הָנצ רשאכ תָרּּב ּוהָנְמֶטֶאְו ךלאְוי :עלָפה
 רוזָאָהְתֶא םָשַמ חַקַנ הָתְרְּפ ל םּוק ילא הוהְי רֶמאֹּיַו םיָּבַר םיִמָי
 רֹוזָאָהתֶא חַקֶאְו רפְחֶאְו "הָתְרִּפ ךְלאְוז :םֶשּונֶמָטְל ףיִתיוצ רשא
 חלי יאל ירוזָאָה תֶחָשַנ הֵּנַהְו 'הָּמָש ויִּתְנַמְמ-רַשַא םוקְּמַהְְומ

 תיִחָשַא הָככ הָוהְי מא הב :רָמאל ילָא הָהְיירבְד יה פ  :לָּכל
 וםיִנֲאַמַה 'עְרֶה הזה םָעָה יי :בָרָהי םַלָׁשּוְרי ןואְּנדתֶאְו הָדּוהְי ןוָאְנתֶא
 םיִרֲחַא םיִהֹלֲא י ירחא בלי ל תּורְרְשִּ םיִכְלְהַהי יְבְּדתֶא עומשל
 יב :לָכל חלציאָל רֶׁשֲא הֶּזַה רֹוזֲאּכ יַהיִו םֶהָל תיֲחַּתְׁשִהלּ םָדְבעְל
 תיִבדלֶּבדתֶא יִלָא יְִּקַּבְדַה ןֶּכ שיִאדיִנְתְמ לא רֹֹוַאָה קַּבְדי רָשאּכ
 יםָׁשלו םֶעְל" יל תֹוְהְל יֹהוהַײםָאְנ הָדּוהְי תב לכת לאָרְשִ
 -תֶא םֶתיִלַא ָּתְרַמָאְוי :ּועְמָש אֶל תפל הָלָהְתִלְ

 -הּכ םֶהיִלא ּתְרַמֲא מ אלי לָבְב לכ ִּכ עַדַנ אל ָעודְיַה דלא |
 םיִכָלְמַה-תֶאְ תאּזַה ץֶרֶאָה יָבָשילָּבתֶא אלממ יִנָנַה הוהְי רַמָא
 -לָּכ :תֶאְו םיִאיבָנַהזתֶאְו םיִנָהְַהתֶאְו 3אסכ"לע דלי יםיִבְׁשיַה

we jay ere.» 

 5 ":םֶתיִחְשהמ םחַרֲא "אלו סּהא"אלו lel :הָוהיָאְנ חַי

Cp 3, r 64 Ni) | 3>IMS 6S) |16 6 ְּךָרָּד | ז7 * 6 ובושי | פל <6 |  
 4 556 | ל 6 ףלו | 5 <6* 7 * 6+ rorouév | (6F3°XAO = A) | ל >8

prb sicl | g/ro ** 6אלו  ny 4 6 | 5 <6 | % mlt MSSגז56 6 / sed 
 Thy roAAhv ravrnvy (VBpw); prb dl et Dyn et ערה trsp) +) || זס °° >6|

 51 6 8 ויהי ץel 6 664 ויהיו (ּויָהְו) | זז = יא (לכ >6 4]); 41 | ל-ל >6 |
 = 6 םָשָה םעְל קזמ 61 ו םעל | 12 == 1 6 6X הוה םעָהְלֶא | ל >6 || = קז
 | 6 6 ורמאי םָא הָיָהְו | 13 *>6 | *1 תא | 5 1 קוט םיִרָשַָהדתֶאְו | < 4
 cf 17,25 | * 6+ תֶאְו הָדּוהְי ; 6+ 56 1 | 14 * 6? םיִתַצְפַהְו | ל '6 םהיתבאו

 םהינבו | = 6 rsp post לומחא



+ 7 JEREMIA 665 

 :רָּבִּד הוהְי יִּכ ּוהָּבְגִּת-לַא ּוניִזאהְו ּועֲמְׁשיפ
 שחי םֶרָטְּב דובּכ םַכיִהְלֶא הוה נתי

 ףש ירָהְלע םֶכילְגר ּנְִי םֶרְֲּ
 הּועְמְשִת אָל םָאְויז :לָפְרעַל"תישְי יתָוָמְלְל הָמָשְו" רֹואָל םַתיּוקְ
 = עמדת עמדו" 'הָונ יִנָּפִמ "יִשְפַנהְּבְבִּת םיִרָּתְסִמְּב
 ס :הוהְי רָרֲע הָּבְׁשְ יִּכ  הָעְמְּד יניֵע ידָרְתְ

 יובש ליִפְׁשַה יריב למל ירָמָא 8

 חתפ ןיאו רג בָגגה רָע
 :םימולש תלה הלב הָדּוהְי תָלְנָה

 ןֹוָצִמ םיִאְבַה | אָרּו 'םֶכיִניע אש
 ְּתְרַאְפִּת ןאָצ ְּךְלּתְנ רְדֵעָה היא
 ּךילע ידָקְפיהיִּכ ירמאת-המ?:

 ישאר םיִפְלַא ךיְלְע םָתֹא תְדַמל תַאְו
 : הדל תֶׁשֲא ומָּ ווא םיִלְבֲח אולה

 הָלְא יֵנֲאָדְק עּודמ \ ֶּבְבָלִּב יִרְמאִת יו
 בקע ָּסְמֲחִג ךילוש ילְנַ וע בֶרְּ

 = ריִתּבְרבַח רֶמָנְו ורע ישוכ דָפָהְיַה
 עָרָה יֵדָּמִל :ביִסיִהְל ּולְכּות םָּתַא-םנ

 :רָּבְדמ חּוְרְל רֶבֹוע שָקּכ םָציִפַאויי
 הָוהְי"מאְנ יָּתַאמ ךיקמחתנִמ" רג הי
 יאסו :רקָשּב יָחָטְבִּתְר יתוא ְּתַחְבְׁש רֶׁשֲא
 ףיתולַהְִמּו ךיפאג* = :נולקהֶאְנְו ךיַּפ"לעּדולוש יתְפׂשְח
 ךיּוקש יִתיִאְר 'הָרָשִּב תֹועְבָנ-לַע ְּךַתּנְז 'תּמִז
 ס דע יֵתָמ ייִרָחֶא יִרֲהְטִת אל 'םלשּורי ָל יוא

 15 5 לאו | 16 *5 #frt dl (add, verbis 2 sequentibus simile) G םֵׁשְו

(K nw) | 17° prb1 6 0 תיִשְו  ₪ sed 6 kai reigovror;תִוָמְלַצ \ 5 >30,  

cf 1417 | lc 6 םֶכיניִע 3 יניע | 18 * 1 6 6% ּורָמָא | ל 8 םיִרָשְלְו vel 
  | 201 6 6 ‘NW, mlt MSSםיִרֹוּבנַלְו; 14 | < 6 'שו | %1 6 630 םָכָׁשארַמ

QOr 369 ואש | 1 6 ךיניע; 6+ םלשורי | 1 6 6 יִאְרּו = | 1 * 6 ּודקפי | 
 ְךִיְרָמ (4 36) תֶנְמּו  6 5 | 25 = 1c 60ךילעי | = 1 6 680 הָדלֹי  trsp postל

  (velיתא (םֶכיְרַמ); 5+ 'רוג 366 | 27 * 62 'אנ| | * 69 'זו | < 6 תודָשְבְ
pov).הָרָשַבְע | = 69 +יִּכ | < 694 יֵרֲחַא ו  

Biblia. 
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 6 הימרי 115

 :'תורְצְּבַה יָרָבַּ"לַע ּוהָיְמְרִידלֶא הָוהְידרבְד הָיָה רֶׁשֲא'י 4
 :הָתְלָע יםֶלְשיִרְי תחוצְו ץֶרָאל ורדק ּולְלְמִא ָהיָרְעְׁשּו הָדּוהְי הָלְבָא
 םימ ּואצמְדאל םיִבָג-לַע ּואְּב םימל 'םֶהיִרועְצ ּוחָלַש "םֶהיִרדַאְו
 :םשאר ּופָחְו ּומְלְכָהְו ושב םָקיֵ יבֲהיֵלְכ ובש
 ץרָאְּב שנ הָיָהְאְל יִכ 'הֶּתִח הָמְרֲאָה יֹרּובֲעּבצ
 :םשאר יופֲת םיִרָּכא ושב

 :אָשָה הָיָה יכ בזו הדל הָָשְב תליא-בנ יי
 יםיִּנַתַּכ יֵחר ּופְאְשי םִיָפְׁש-לַע ּוֵדְמָע םיִאָרפּו

 :בָׂשֲע ןיאדיּכ םַהיֵגיֵע ּוקְּ
 מש ןעֶמְל הָשָע הָוהְי ּונָב ּונֲע ניגודים

 :ונאטח ל ּוניָתֹבּוׁשִמ ּוּבַר"יַּכ

 הָרָצ תעְּב "יעשו ילֵאָרְׂשִי הָנְקִמ*
 :ןולָל הָטְנ ֵַראָכּו ץֶרָאְּב רֶגְּכ הֶיָהִת הָמָל
 עיִׁשּוהְל לֶכּוידאְל ירוָּבְגְּכ "םֶהְדָנ ׁשיִאְּכ 'הָיָהִת הָמְליפ

 פ | 'ּנחּנִתִַלֶא אָרְקִ ּונָלָע ָךֶמַשְו הוהְי ּונבְרְקְב הָתַאְ
 ּוכָשְח 'אָל םֶהיֵלְנַר 'עּונָל ּובֲהֲא ןֶּכ הּזַה םַעְל הֶוהְי רמָאהְּכּופ
 רַמַאָיַו יי :'םַתאטַח דקו םָנֹוע רכזי הָּתְע םֵצָר אל הָוהיַו
 יִנָניִא ומָצְי יִכ :הָבּוטל הָּנַה םַעָה"דֲעִּב לְלְּתַּת-לַא יא הוה
 בערב בְרחַּב יפ םצֹר יְִניא הָחְנִמּו הלע לע יִכְ םְָר"לָא עמש
 יםיִאיבְגַה הגה הֹוהְי ינרַא וּהֶהא רפא :םָתֹוא .הָלַכִ יֵכֹנָא רֶבְּרַבּו

eo ess 

 םיִאיִבָנַה רש Bo הוה רֶמאיַני oD הזה .םָמַ יטפל } תא
 ןוזח םָהיִלַא יִּתרַּבְד אָלְו םיִתיְוצ אָלְו םיִּתְחְלש אָל יִמָשְּב םיִאְּבִנ
 ןֵכְלַיפ ס :יםכל םיִאְּבִנְתִמ הָמָה םּבְל ל תומר ללא םֶסְקַו רקש

 ך ךצ ויו

 ו

vs ss. 5 Sx (e 0) |27/1585 6 ופחו 3 |  dl | 6 4 5 | 5 lc8  
 6 ** nonn MSS ַחּורדּופַאש | * >6 | ל * >6 | *-ל 6 ְּךְנעַמְל ּוגָל | * 16 6 יִנָפְל

Gfותעּושתו? | ©  ‘A5 65 או 000066  || *insc 13MSS 64 nin"יִכ | 8  
 חֶרְוָאְכּו | 9 ** 6 הָיְהִתַה | * 1 6 6% םְּרַנ | < 6 רֶָבְנִּכ םָא | % 6% דלא
 ונָשְנִּת | זס * >623; ₪1 | * 1 6 6₪ ץעיִנְל (= עיִנָהְל | = 1 6 68 אלו |
 4-4 6? | 13 * >6 | * 6 1? רֹמאל) 'מאו םיִאְּבְנ םֶהיִאְבְנ || < >6 || קמ 1

cf 336 | 5 <6; 6+ éri rhc rhc kat, sed add | 14 ° |םּולָׁש  nh]6 655  

 6  ליִלָאְ K לגלָאו | * 16 0 nימ— א תּומ-- || 5 8 et nonn MSS םֶהְל



1-2 JEREMIA 6607 

 םיִּתָחַלְׁש-אְל יִנָאְו יֵמְׁשִּב םיִאְּבִנַה יםיִאָבָנַהדלַע הוהְי רָמָא-הֶכ
 מתי בָעְרַבּו יבְרֲחַּב תאּזה ץְרַאְּב הָיְהְי אל בָעְרְו בְרֶח םיִרָמַא הָמָהְו
 םיִכְלְשַמ יהי םָהְל םיִאְּבִנ הָמָהְד רֶׁשֲא םֲעָהְפ :הָמַהַה םיִאיִבְּנַה
 המה הָמַהְ רָּבקִמ ןיֵאְו יברְמהְ בֵעֶרָה יִנָּפִמ םלשּורְי תוצּוחְּב
 :םֶתַעְרְִתֶא םָהיִלְע יִּתְכַפָשְו םֶהיִתְנְבּו םֶהיִנְבּו םַהיִשְנ

 | הֶּזַה רֶבְּדַהתֶא םָהילֲא ָּתְרַמְאְו ל
 הָניָמְדִּתהלַאְו םֲמֹויְ הלילי הֵעְמַּד *יניע הָנְדַרַת"
 :דָאָמ הָלָתַנ *הָּבִמ יֵמעדתַּב יתְלּותְּב הָרּבְשִנ ילו רָבָש יִּ

 בֶרָת"יֵלְלַח הּגַהְו הָָשַה יִתאָצְי-םִאיי
 בַעְר יִאּולַחַת הָּגַהְו ריֵעָה יִתאַּב םִאְ
 :ּועָרָי אלו ץֶרָאלֶא ור ןהֹכ"םג איִבְנְ"סנ ִּ

 ְךָשְּפְנ הָלַעָּג "ןייצְּבדםַאי הָדּוהְיתֶא ָּתְסִאְמ סאָמֲה יפ
 בוט ןיִאְו םּולָשָל הנק אָפְרמ ּונָל ןיִאְו ּונְתיִּכַה עודמ
 :הָתָעַב הָגַהְו אַּפְרַמ 'תֶעְלּ

 ְָכ ּונאָמְח יכ ּוניתובא ןֹנע ּונָעָשְר הָוהְי ּונְעַרי=י
 ָךֶֹובְכ אָפּכ לֵּבַנְתלַא' ךְמׁש ןעָמְל ץַאָנְּתלַאײי

 :ּונּתֲא ְתִרְ רַפָּת"לַא רז
 םיִבָבְר ּוְנִּתִי םיִמָשה םָאְ יםיִמָשְנַמ םִיוגַה לכה ׁשיֲה>*

0 Svea 
 ישפנ ןיִא יֵנְפְל לֵאּומְׁשּו השמ דמעידסָא יֵלֲא הָוהְ -רָמאָי 15
 הָנֲא לא ּוְרְמאָידיִּכ הָיָהְו :ּואָצָיַו יֵנְפ-לעֶמי יחל הזה םעָהלֶא
 הֹוהְי רָמָאדהְכ םהיִלַא ָתְרמָאְו אֵצְנ

 בֶרָחל בֶרָחַל רֶׁשֲא תומל תו רֶׁשֲא

 :יִבְׁשל יבשל רֶׁשֲאו בערל בערל רׁשאו

Bavdrw vodepd 015 * 65 + םיִאָבָנַה 14 | * 64 רק, 560 <% || 5 6 6צ  
 Savodvrai= 16,4a || 3 <6 | 16 ° 6 fit ויָהְו | 5 6 68 'חה trsp ante רה 5,

Vu; 1 6 AX12 || 5 >6 || 17 *5 6 00700616 6ח 600000006  cf5 + רֶבְּבַהְו  

 םֶכיניִע 'ת | * 1? הלילו םמוי cf 68 | 5 >6 || 4 >ג6%%) ; כצט 41 | * 6 'מּ |
 18 16 mlt MSS 69 אל | 19 = 6 ןויצמּו | ל 1 6 471185 6 תעל | 21 ** 6

prb 1 6 606* +0( | °° 342155 36 לאו 6 דָּבַאְתִלַא? | 22 * ( xéragov 
 םיִשְגַמ (06ד(מטא) || = <6, prb add || 5 65% + הוהי | 62 15, 1 ** 6 םֶהיֵלֲא |

 ל ₪16 0 םֵחְלַׁש (68* הָוַה םֶעָהדתֶא חלש) | = >6%%)
43* 



 668 הימרי 15,313

 -תֶאְו גרַהל בֶרָחַהתֶא הָוהָי-םִאָנ תֹוחְָּׁשִמ עּברַא םֶהיֵלֲע יתר

 וההחיב הָׁשנְמ לגב rr .תֹוכְלַמַמ לכל יהעוול םיִּתַתו
 :םֶלָשּוריִּב הָשַעְרְשַא ילע הָלּוהְ ְךֶלַמ

 ּךל דּונָי יִמּ םלשּוִ לע לָמחְודימ 5
 :ּךְל םֶלָשל ילָאְשל רּוסָי יִמּ
 יִכְלִּת רוָחֶא הָנהְידםֶאְנ יתא ְּתְׁשטְנ ּתַאֿפ

 :"םַחָּנַה יִתיאְלְ ךַתיִחְשַאְו ייל יָדידתֶא טָאְו

 "ץֶרֶאָה "יִרעָשְּב הָרְוִמְּב םֶרֶנָאְוז
 :ּובָׁש אול יםָהיִכְרִדִמ יִמַעְתַא "ִּתְרַבַא ייִּתְלַּבְש
 יםיֵמָי לוחַמ 'ּוָתּונְמְלַא "יִלּומְצִעַל

 "םירהצּב *דדש רּוִחְּב יםָאדלע* יםֶהְל יִתַאַּבַה

 ם תילו רע םאָתפ ייל ית
 הָׁשְפַנ הָחְּפָנ הָעְבַׁשַה תַדָֹי הָנְלְמָא

 הָרפֲחְו הָׁשֹוּב םֶמּוי דֵעְּב ּהָשָמָש האָב
 0-1 *הָוהְיםאְנ םָהיֵביֵא נפל ןְּתָא ברחל תיראו
 ירֲאָה-לְְל' ףוחמ שיאו" ביַר שיא ינּתְלְ לכ יומא יסדו 0

 ;ףינוללקמ יהל יָבייושנ"אלו יִתיׁשְניאְל
 תַעָּב ְּךְב יִּתְעַנְפַה ואול-םא יבוטל יףתורש אלדמִא הֹוהְי "רַמָאיי
 ןופַצְמ" ולרב \ לזךּב עריה :יִבָיאָהיתֶא 'הָרְצ תַעְבּו יהַעָר

+1 

 ךיִתואטַחילָכְבּ ריָחמִב יאָ ןֶתא זבל ךיִתֹרצִאְו ל הלחי :יתׁשֲחנ

 lck*4 הול 0 הָועול | * 355 630+-לָּכ | 5 * 8% 01 6 63 | ל >68*|
 6 * קזל 61 6 6% | *5 6% םַחָנַא דוע אלו? cf 3 | 7 * 328 יֵרֲעְּב | * 66 ימע|
 < 6 ּולְּבָש ; 1 קזמ ּולָּכַׁש | %1 קצמ 6 6 ּודְּבַא | < 6 םֶהיִתֹעָרַמ | + >6 | 8 יל <68|
| tognוd)ס ויָת- 86 םֶת-- | < 659 םיַה | >6; 6 םהילע ( 1) || == 612 b 
 ! 65496 םירוחב (= םיריצ? cf *) סזפ crזק | 5 1 ₪: 6 6 דש | * 1 ? םיִלְבַחַו |
 : 1 קזפ 6 255 86 םהילע | *1 6 680 הֶלָהְבּו | 9 * 0 אָּב,1 6 א הָאָּב |

add ?9-5 <6 || זס 5 66 םָא |? 6 יִמ | < 1 6 4155 68 ןודְמּו, 41 שיא | 4  
 6034 'ָהְדלַכְּב | < 6 wpdAnatv pe 00566 | f Q ול, LD | < זז יִנּו-| 0

crrp; ipsi MSSיִנְל--; קצמ 1 יִנולְלק שו יִנּלְלְקי | זז * 66 ןַמָא || * 6 ינדא? | <  
 dub: al ף(י)תורש vel W, al ףינתירש a1 ך(יתוראש, גו ךתיִרָאש ₪ 4 יאס

(cf $), 6 kareveuvévrwv atrdv || % <6? | * 6ךיתיראש  velטח00((6\6ף6)  cf Z 

 םֶתַעְר | 56 םֶתָרְצ+ הָבֹוטְל | < 6 לֶא | * 8 + ןֹופָצִמ; טפק (?)'צמ ביאה תא
 post 9 || 12 ° ca IoMSS GNP SRO עדיַה 65155 עדְניַה | ל >68 || = 'צמ ><5
 ?6 nh) ey ;(cf 11°) | 13 = 17,3 || * 61 6 65 6117,3|| ל >8; 1046 6 ריחמ.



1-3 JEREMIA 669 

 שאי תְעַדי אל 'ץֵָאְּב יּדיִביֵאתֶא 'תְרבְעְַוי< :יְדלּבְנ"לְכְבּ
 פ דקות 'םָכיִלע יּפַאְב הָחְדְק

 < ָתעָרְי הָּתַאי
 יפרֶרְמ "ל םֶקבַהְו' ינקו יִנְרְכָז הֹוהְ
 :הָפְרָח ְילֲע 'יִתָאְש עד יינחקת פא ּךְרֶאְללא

 = ןּשֶשַל יל ךיִרָבְד יַהְינ 'ֹםלְכֲאו ףיִרְבַד וֲאְצְמִיֿ
 :'תֹוָאָבִצ יָהלֲא הָוהְי יִלֲע ףֶמַש = אָרְקְגיִכ יָבָבְל תַחְמׂשְלּו

 ד וגפמ יֵלְעֲאָו םיִקֲחׂשְמ"דֹוָסְב יִּתְבׁשְי-אְל
 :ייָנֲתאַלַמ םעזיִּכ יִּתְבַשָי דָדְּב
 'אַפְרַה הָנֲאַמֹי השּונֲא יִתְכַמּו "חצַנ יִבָאְכ הָיָה הָמְכ

 ס ּנֲמֲאָג אל יםיִמ בֹוכֲא "מכ יל 'ִהָיָהִת ויה
 הּוהְי רָמֲאהּכ ןְבָליפ
 דמַעַת ייִנְפְל ףֶביִשַאְו יבּׁשָּת"בַא
 הָיִהְת יָפְּב לָלּוזִמ רֶקָי איצותדםַאְו
 :םָהיִלַא בּושָתְאָל הָּתַאְו ףיֶלַא הָּמַה 'ּובָשְי

 הָרּוצְּב תָשחְנ תַמֹוחְל הוה םַעְל ְּךיִּתַתְנּוס

 עיִשוהֶל יא ְּתּתִאיִכ ל ּולְכויְראלְו ְיָלֲא ּומַחְלִנ
 :'הָוהְיְ"ַאְ ףֶליִצַהְלּ

 פ | :םיִציִרָע ףכִמ ףיִתְַפּו םיִעָר די יֶּתְלִצַהְויי
 :ירֹמאָל יִלֶא היהְי"רַבְד יקי 6

 םיִנְּב" ףָל 'ּוַהְראלְו "הָשא יל חּקִתדאָל*
 הוהְי רָמָאו הֶכיִּכּי :הָּזַה םֹוקַמַּב 'תֹונָבּו
 הזה םֹוָקָמַּב םיִדוליַה תֹונְּבַהלַעְו םיִנְּבַה"לַע

Or17,3 | % 412155 ךֶלּובְּג | 14= 17,438 | =  cf2 לכְב MSS Vrs13 516  
roig174 | * 6 אטא\ש )<3°#(  = cf 6; 1 6 8MSS 695 NT—271155 יִּתְד--  

 600006 WN cf 17,4 | %1 6 nonn MSSר-cov || 5 mlt MSS Vrs4 םָלֹוע-דע =

 17,4 | 15 ** >66 || ל-ל 6% יֵנָּקַנְו; 1 ₪ יִנַמָּקַנְו | $62 ףַא | 1 | 6%< 
a4 cfיִתאָׂשָנ יִּכ | 16 *1 ? 6 6 יַצַאֹנִמ; 8 יִּתְרַמָׁש 6 יתעמש || * 6 םֵּלַּכ (םזמ  

vel17 * 65 זּפָחֶאְו  | al, cf6ףרבְד |>  Ez 2,8sqq) || 51 6 Q 28MSS Vrs 
rarioxdou-(יִבָאְכַמ)  cf 6,1 || 18 %= 6 01 Auodvréc peדִרָחֶאְו | ל 6 יִתאָלָמ  

 60 סט (יִנּוחְצְנ) ; 1 קזפ םיִמָצֲע יֵבֹאָכַמ ₪ 5 | = 6 אָפְרַא (ןָאַמ) ןיַאַמ; קז
 add | << 8 [הָוָתִיָה cf 6 (הָתיָה היָה) | 5 1 קמ 6 623 יִמַּכ | * >6 | ₪5
 ₪ יֵלֲא | * 68 יִנָפְלּו | < 3 ובשו | 20 *7* >6 | 21 >6 | 0 16, ד >68%

 sed cf 2° | 2 * >68% | * 68° + לארשי יהלא הוהי םאנ | < 6 הָיְהִי |
 64 6 תַבּו ןֶּב



 70 הימרי 15—16,4

 :תאְּזַה ץֶרֶאְּב םָתֹוא םיִדְלוְמַה םָתֹובֲאלַעְו םֶתוא תֹורְליַה םָתֹמֲא-לעֶו
 ורבקי אָלְו דפי לאל ּותְמַי םיִאלֲחַ ייֵתֹומְמּ

 וכי בעֶרָבּו בֵרֲחֹבּו ּויָהְי הָמְדאָה ינּפדלַע ןַמְלל
 ס  :ץֶרָאָה תַמָהְבְלּ םיִמָשַה ףועל ילָבַאמְל םתְלְבְ הָתִיִהְו
 הֶוהְי רֶמָאו הכי
 םֵהָל דֹנָּתלַאְו דֹוּפְסִל לת" לאו "חזרמ תב אובָתלא

 -תֶאְו דָסֶחַהתֶא הָוהְידֶאְנ" הָּדַה םַעָה תֶאַמ ימולָש-תֶא יִּתְפַסֶאדיִּ
 יורָבְקי אל תאְּזַה ץֶרָאְּב םיִגַטְקּו םיִלֹדְג ּותַמּו< :'םיִמָחְרֶה

 :יםהל חרק אָלְו ידְנְתִי אָלְו םַהָל וְפסיאְלְ
 תמי ילפ יומחנל :לבַאדלע 'םהְל יּוסְרְפידאָלְרז
 :ֹומֲאדלַעְו ויבָא-לע םיִמּוחְנִּת סוָּכ "םֶתוא וקשי-אלו
 ס . ., תוְּתְשלְו לכַאל "םתא תָבָשְל אֹובָתאְל הָּתְׁשִמ-יתיַבּופ

 לֵאָרְׂשִי יהא יתואבצ הָוהְי רַמָא הפ בפ

 יסכימו ֶביִניעָל הנה םקְטְִַמ תיֿפָשמ יִנָנַ
 :הָלִּכ לקו ןַתָח לוק הָחְמִׂש לוקו ןשָש לוק

 לא ּוֵרְמֲאְו הָלֲאָה םיִרְבְּדַה-לְּכ תֶא הָּזַה םָעָל דיֵּנַת יִּכ הָיָהְוִס
 ּוננֹוע "המ תאזה יהַלּודְגַה העְרָה"לָכ תֶא גנילע הָוהְי רֵּבְד המ-לע
 לע םהילא תְרמָאְיִי :ּוניַהלֲא הוהיל ּונאַטְח רֶׁשֲא ּונַתאָטַח הָמּו
 םיִרָחַא םיָהֹלֲא יֵרֲחַא וכל הָוהְיָאְנ יתוא םֶכיִתוְבַא ובזע-ררשא

 תאוה ץֶרָאָ לעמ םָכְתֶא ves ;יִלֶא עמש יִתְלְבְל ערה ובל
 -תֶא םַׁש-םָּתְדבעו םכיתֹבַא םָּתַא םֶּתְעַדְי אָל רֵׁשֲא ץֶרָאָה"לע

 ס הניִנֲח כל ףּתָא-אְל רשא יהְלילְו מי" םירחא םיִהְלֶ
 רֶׁשֲא הֶזהְיְדיַח רוע רַֿמָאהאלְו הָוהְידַאְנ םיִאְּב םיִמָידהּנַה יי

 + )5% 655 = ( | 5 Aא | = >6BAתומָּב 5 תומ || * 685 אלְו 6 * 4
atrdv) || 7-5 <685 || 6 °° >68° |000(0צ  (eicויהי | 5 * >6 | 6 םֶחְזְרַמְּב  

 5 6 אל | < 1 6 6236 ודדנתי | 41 c עפ וחרקי || * >6, 41 | 7 * 6 םֶרֶפי |
 ל 1 prb 6 9*21155 6 םֶחָל | < 6 םֶלָבָאְּב 1 fet‘ לבָאזלע | 4 69 םֶחַנְל 6

nonn MSS Vrs DP | g * >6|םֶמְחַנְל ₪ 3 | * 6 ותוא | 8 * 6 תיִבָּי | ל 1 6  
 b שא םֶכיֵמיִּב | גס * >6 | * 1 6 630 הָמ | ז2 * >6 | * 6 םֶבָּבְל 6 דּוָּבְל |

 13 **>6 pr dl | * 60 נתי | 14 66 ורמאי < 7
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 הָמְׁש 'םָחיִדה רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָה לּכִמּו ןֹוֿפְצ ץֶרֶאְמ לֵאָרׂשִי יֵנְּבזתֶא
 חלש יִנְנַהéֹ ם :םֶתֹובֲאַל יִּתַתָנ רֶׁשֲא םתָמְדַא-לע 'םיִתְבָשַהְ

 לםיִדיצ םיּבַרל זלָשֶא ןּכְדיִרְחֶאְו םּוְניִדְו הָנהְידִאְנ םיִּבִר יםינודל

 לניע יִּכז :םיִעָלְסַה יִקיִקֵנַמּו הָעְבנ-לְּכ לעמו רָה-לָכ לעמ םּודַצְו
 :יניִע דָגּנַמ םנוע ןפְצִנ"אָלְו נפל ורְּתְסִנ אָלי םתיִכְרּ-לכלע
 יצְרַא-תַא בללח לַע םֶתאַטַחְו נע הנְׁשִמ הָנֹוׁשאְר יִּתְמַׁשְוו

 5 :יִתְלַחְנתֶא ואל םֶהיִתְבַעותְו םָהיִצוְקְש תַלְבַנְּב
 יהָרְצ םֹויְּב יִסּונְמּו יִּנְעַמּו יזע יהָוהְיַפ

 ורמאיו ץֶרָא"יִסְּפַאַמ לאבי םיֹנ לא
 :ליעומ םָּבְִיִאְו לָבָה ּניֿתּובֲא ולחנ "רקש-ךא"

 :םיִהלֲא אל הָּמָהְו םיִהלֲא םֶרֶא ולְהֶשָעְיַהִי
 םעיִדֹוָא תאזַה 'םַעּפְּב םֶעיִֹומ יָנְנִה ןֵכָל*י

 ס  והָוהְי יִמָשִריִכ ּוָעְדָיְו יָתדּובְג"'תָאְו יִדָיתֶא
 לזְרַּב טַעְּב הָבּותְּכ הְדּוהְי תאטַחי ל

 בל תּל לע ּהָשּורח רימש ןֶרְפְְּב
 -לע םֶהיֵרְׁשֲאו יםֶתּוחְּבְזִמ םֶהיֵנְּב רכזי :יםָכיַתוחְּבְזמ יתֹונְרְקְלּו
 ְךיִתֹורְצא-ילְכ ילליח יהלָשַּב יִרְרֲהי : :.ֹתֹוהבְנַה תֹועְבָג לע ןנער ץע'

 יִילּובְנלָכּבי תאָטחְּב מב ןתֶא בל
 ךָל יִּתַתָנ רשא ְךְתָלֲחּנִמ 'ךְבּו הֶּתְטמָשו

 ָתְעָדְיאְל רֶׁשֲא ץֶרָאְּב ךיִבְיָאתֶא ידיִּתְדעֶהְו
 ס  :"דקּות םָלֹוע-דע יִּפֲאְּב 'םֶּתְחַדָק שאי

 יהוהְי רָמָא הכי

 15 * 63 תיִּב cf238 | ל 1c םספמ MSS $8 םיִּתחּדַה cf 238; 6 חְדנ |
sed prb bal] Pics238 | 16 *1 6 0 םיִנָיִדְל  cf51 קמ 6 6 םיִּתְבַשהְו  

sine as); prb dl |םיבר םידיצל, 566 קזל ל 61 | 17 == >6* || 18 >6 (%  
 :;פ * 65 + הָּתַא | ל 6 תֶעְר | = 6% wc ששטפף || 2r * 1 6 698 תב |

 5% זמ 1 6 6 'ג"תֶא םעידואו יִדַיתֶא | Cp צ7, ז--4 >6 | ז *1 6 3 'קלעו |
 Plc ca 17oMSS 0880 םהית-- (םִת=) | 2 >5; ft קז 'בזמ 1 םָתֹובֲצַמ |
 ל תסnמ MSS +--לֶכ 3 דלָּכ NA || > ca 901155 0 bp), prb1 6 8 -ל3"לע(|

c ca 240MSSםיִאְׂשִנ םיִרָהְו | 38. 4385 = 15,13. 14 || 51  UB pro 
ca37) לכ, MSSזבל  et trsp ante.15,13 | 5 >8 || << 8 'בג[ב]  cf038% "לכו  
 1500155 לוב | 4 **1 + ְֶדי שו; 09 בל תְמַמְׁשנְו 8 ְּךיִּתְמַמׁשּו || * 08*

600180000 66 7 7-2 8 cf 15,14 zy | 9 9 הָחְדָק צ ָּתְחַרִק | 
d Or דקית | 5 0-0 
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 ועְרֶז רָשָּב םָשְו םֶנֶאְּב חֶטְבִי רֶׁשֲא רָבָּגַה רּורֶא
 זובל רּוסָי הָוהְיְְִמּו
 בוט אוָבְיְיִּכ הָאְרִי *אָלְו הָבְעְּב רֶעְרעְכ הָיָה

 ס :בָשַת אָלְו הָחַלְמ ץֶרֶא רָּבְדַּמַּב 'םיררח ןַכֶשְו
 :ֹוחַׁטְבַמ הָנהְי הָיָהְו הָוהיַּב חַטְבִי רֶׁשֲא רֶבָגה וב
 יוישרש חַלָשְי לבוי-לעו םימ"לע לּתָשיץֶעְ הָיָהְוֿפ

 ןגער ּוהֵלֲע הָיָהְו םח אָבְידיִּכ יאָר יֵאָלְ
 :יִרָּפ תושעמ שיִמָ אָלְו גָאָדִי אל תֶרֹּצַּב יִתנָשְבּו

 נע ייֵמ אה נָא ילָבמ בלה בקי
 תיָלְכ *ןחב בָל רָקח הָוהְי ינאי"

 פ  ּויֶלְלעמ "יִרפִּכ .כְררַּכ שיאָל 'תָתָנו
 טּפְׁשִמְב 'אָלְו רֶׁשֲע הֵׂשֹע דֶלֵי אָלְו רֶנֶד יאָרק

 :לבָנ הָיְהִי ותיִרֲחֲאְבּו ּונָבְזעִי 'וָמָי יח
 :ּונָשּדְקִמ יםּוקמ ןושארמ' יםּוְרָמ דובָכ אָסְּכי
 ושבי ְךיֵבְזע-לְּכ הוה לֲאָרְׂשִי הקמ

 פ :"הָנהְידתֶא םייח"'םימ רֹוָקְמ ּוָבָזָע יִּכ יָת ץֶרָאְּב ייֵרּוסְי
 :הָּתֲא יִתְלְהְת יִכ הָעָשְוַאְ יִנָעיָשּוה אָפְרַאְו הָוהְי יִנֲאָפְריצ
 :אנ"אֹובי הָוהְיְרְבְד היא יִלֶא םיִרָמָא הָמָהְ"הָּנַה 5

 ףירחא 'הערמ ו "תצא ינאי
 ָתְעְָי הָּתַא יִתיִואְתַה אל שנא סו
 :הָיָה ְּךינּפ חַכְג יִתְפָש אָצֹומ

 :הָעְר ב הָּתָאייִסֲחִמ  הָתַחְמל יִלְהְיְהְתְִלַאי
 יִנָא הָּתֲחֲאלַאְו הָּמַה ּותַחְי .יִנָא הָשְבַאְלאְו יֵפָדר ושב

 פ  םֶרְבָש ןִרְּבַש 'ִהְנָשִמּו הָעְר םּוָי םֶהיֵלע יאיִבָה
 לב ּואָבָי רֶׁשֲא 'םָעְניִנֶּב רעָשְּב תְרַמַעְו ףךָלֶה "ילא הָוהְי רמָא"הַּכיפ
 6 * 66 אל || ° nonn MSS DINC?), Vrs dub; 6 év 6גןגפ6 $ םיִרזחְב |
 < שופ ץראָב | 7 3! וחַטבמ || 8 * 62 ושרָש | ל 66 אל | <1 6 K63 ג] אָ
 06 הָאְרַי | 156 | 9 * ₪? | * 66 יִמּו | דס * 1 c 64MSS Vrs ןמבו |
 ל 1 6 53MSS Vrs Nn cf 32,19 || 5 16 Q ca 130MSS Vrs ויָכ-- KX וּכְרַדְּכ |
 9 lc ca 80155 Vrs ב cf 32,19 || זז * 6 אָרְק | ** 6 אל ורשע 36 אל רשע |

vel potius dl'Nq13 || מ * Q mltָס ֹויָמְי| 12 6% םֶרּומ | = >6; 17? ונשדקמ טורמ  > 
 MSS ‘io, frtl VD) )0 recedentes a 90 cf 36 עו ףיררוסו | *1?ּותְרֶּכַי (אמ) |

 AZ(3) העְרַמ(ְּב) | 17 >6%8) | 18 ין איִבַה | b ןהנ- | 19 4 >6 | b Q םעָה 4 מע. < >6 || 5 prb add || 14 1? יִּתְלַחות | 15 >6 | 16 * ודק? || * ? 66 ףררמ קרמ)



ds JEREMIA 673 

 + aa יבש לכו .הההילכְ הדוח יבלמ הזהי-רַבְד ּועָמָש
 םֶכיִתושַפַנְּב ּוְרְמָשַה הָוהְי רַמֲאהַכיי ם ּוהָלֲאָה םיִרָעָשּב םיִאָּבַה
 אל :םֶלָשּורי יִרָעָשַּב םֶתאַבַהו תֶּבַשַה םִִיְּב אָשַמ ואְשּתלַאְו
 ושעת אֶל .הָכאָלְמ- לכו תְַּׁשַה םִִיּב םֶכיֵּתּבִמ אָשַמ ּואיצֹות
 ועָמש אלו :םֶכיֵתֹוְבַא-תֶא יִתיּוצ רשאכ תָּבַשַה םויתֶא יָתְׁשּקְו
 תַחְק יִתְלבְלּו לעמוש יִתְלָבְל יַפְרְע"תֶא ּושקיו םָנְזָאתַא ּוטָה אָלְו
 איִבָהִ יִּתְלְבל הוהְידםִאְנ יֵלֲא ןּוַעְמְשִּת יעמשדםא הָיָהְו* :רָסּומ
 תָּבָשַה םּוידתֶא שקל תָּבשַה םִוִיְּב תאּוַה ריִעָה יִרָעָשַּב אָשִמ

 :םיִכָלְמ תה ריִעָה רעש ּואָבּוי :הָבאָלְמילכ 'הָבתושָע תל
 יםָהיִרָשְו הָּמַה םיִסּוּפבּו בֶכָרְּבוםיִבָכְר דֹוָד אְָּכלַע םיִבְׁשִי םיִרָשָו
 ּואָבּו6 ּ:םֶלועָל תאָזַריִעָה הָבְשִיו םֶלָשּוִי יִבָשְְו הָדּוהְי שיא
 רָהָהְדְוַמּו הָלַפְׁשַה"ןמּ ןמָיְנּב ץֶרָאַמּו םלָשּורִי תֹוביִבָּסִמּו הָדּוהי"יַרֲעַמ
 תיֵּב הָדֹות יֵאְבְמּו הָנּובְלּו הָחְנִמּו חבָזְו הלע םיִאָבִמ בֶנֵנַהְמּו
 תֶאׂשויִּתְלְבלּו תָּבַשַה םֹוידתֶא שקל יא ועָמְשְת אל" םָאְוז :הָוהְי

 הלכו ָיְִעׁשִּב שא יתצהְו תַבשה םִוְְּב לשר ירעשְּב אָבּו אָשַמ
 ס  ָּבְכִת אָלְו םֶלְשּוְרָי תֹונְמְרא

 םּוק> :רֹמאָל הָנהְי תַאמ ּוהָיְמְרִידלַא הָיָה רֶׁשֲא רָבָּדַהי 8
 ירָצויַה תיַּב דָרָאְוי :יִרָבְּדתֶא 'ְךעיִמְשַא יהַמַׁשְו רצויה תִיַּב ָתְדַריְו
 השע אּוה רֶׁשֲא ילְכַה תַחְׁשָנְו :םָנְבָאָה-ל הָכאָלְמ הע ּוָּגַהְ
 יִניָעְב רש רֶׁשֲאּכ רַחַא יִלְּכ הֶשעיַו בָשְו ירצה ָיּב ירָמֲחַכ
 הֶּזַה רצויה :רומאל יִלֶא הָנהְידרְבְד יִהיפ ס :תושעל רצויה
 ידיב למחכ הֵּנַה "הָוהְיְַאְנ לֵאָרְׂשִי תיּב םֶכָ תושעל לכּואראל
 הָבְלְמַמִלַעְ יוג-לע רָּבִדַא יעגָרז :ילֲאָרְׂשִי תב דוב םַּתְאְהַּכ רַצֹויַה
 יִּתְַּבִּד רֶׁשֲא יּותַעְרַמ אּוהַה יוגה בֵׁשְו :דיבָאהְלו לץותַנלְו שותְנל

 20 ;6A< 5* = 48 | 21 6 ּואַצַת לַאְו | 22 *1 ₪ לֶאְו; 6 ג | * 6 ושרק?|
 23 * 64+ םֶהיֵתֹובֲאַמ | ל % עומש 16 6 יִלֶא ;pnw א pnw | 24° ש
 >6 | ל 0 וב sed prb dlc 6 | 25 ™ add | 26 1 םיִאְבִמְו 6 33,זז | 27 6
 םִא הָיָהְו | Cp 18, 2 *1 6 669 םָשְו | * 689 עַמשִּת | 3 * 84-הוהי רַבְרַּכ |
 60 אּוהדהַּנָהְ א ּוהּנִקְו | 4 * 8 רַמֹחַה יִלָּכ |? 41 6 605% mlt MSS( 'ב) |
 < 1 6 684 ויִדָיב | 4 16 694 ויָניֲעְּב | * >3 | 6 = >6 || * >6 (רצויה 'חְכ)

of tantum si 37 * 6 ח60060) 6  | dl rb5 יִריִּב | < 685 יִדָיִּב | 4 >66, ק 
 עֶגָר םָא | * >693%; 3 = 41 + םֹורֲהְלְו < 210 | 8 * 6 וָתֹעְר"לְּכִמ | "יו

Al)6 605 )3° =  
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 עֶגָרְופ ס :ול תושעל יִּתְבַשְח רֶׁשֲא הָעָרֲה-לַע יִּתְמַחְגְו 'ויִלָע
 יִניִעְּב יהעַרָה הָשָעְופ :עטְנלו תובל הָבְלִממ -ַלַעְו יֹוג- לע רַּבַדַא
 ביִמיֵהְלי יִּתְרַמֲא רֶׁשֲא הָבּוטַהד לע יִּתַמַחְנְו יקב עָמָש יִּתְלַבְ
 םֶלָשּו יִבָשוי"'לעו הָדּוהיְדשיאדלָא יאָנְִרַמָא הָּתַעְויי ם :"ותוא
 םבילע בשחו הָעְר םֶכילע רצוי יכֹנֲא הָּגַה 'היהְי רָמָא הָּכ רמאל"
 :םֶכיִלְלעֶמ' םכיכרד' וביטיהְו הָעְרַ וָּכְרדִמ שיא אָנ ובוש הבשחמ
 עֶרָה-וּבְל תּורְרש ׁשיִאְו לג ּניִתובשחמ יֵרֲחֲאיִּכ שאונ ּורְמֲאְו
 ּפ :הֶשענ

 הלְּכ עָמֶש ימ םיֹונּב אָנּולַאש  הָוהְ רָמָא ה ןְלי
 :לֶאְרְשְו תֶלּותְּב דאָמ הָתְשָע תרָרֲעְׁש
 גבל גֶלָש .ייֵדְש רּוָצִמי בזַעיה+

 :םיִלְזֹונ םיִרָק יםיִרְז םיִמ 'ּושְתַניִדמִא
 ורטקי אול ימע יִנְחַכַשדִיִכ5

 םֶלֹוע "יִליִבש םֶהיִבְרדְּב יםּולשְכַיו

 :הָלּלְס אל ירה תֹוביִתְג תֶכָלל
 םֶכֹוע תֶקּורָש הָמַשָל םִצְרֲא םּושָלי

 :ושארב דיִנְיְו םשו ָהיֶלֶע רבוע לכ
 יבוא ינְפְל .םָציִפַא םידָק"יַחוְרּכ יז

 פ  וםָדֵא יםיְּב 'םָאְרֶא יםנָפ"אָלְו ףֶרָש
 הָרֹוּת דבאתדאל יִּכ 'תֹובָׁשֲחַמ ּוהָיָמְרי-לע 'הָבָשָחַנְו ּוכָל ּוהְמאיויפ
 איִבָּנִמ רָבָדְו םֵכֲחַמ ּהָצַעְו ןֵהֹּכִמ

 :יִרבּדלּכ-לָא הָביׁשְקנ"ילֵאְו שלב גהַּכנְו וכל

 :יָביְי לול עָמָשּו יֵלֲא הָוהְי הָבישקהי
 :םֶהְמ| | "ֶׁשְפַנְל הָחּוש ּורָכיְּי הָעָר הָבֹוט"תַחַּת םלְׁשְיֲה>>

 ְךְתָמֲח"תֶא ביִׁשָהְל הָבֹּוט םֶהֹיֵלֲע רֵּבִל ְּךיִנְִל יִדְמְערֶכְ
 g 6S 7% | זס 16 0 עַרָה א הֶעְרָה | ** 36 ול 'טיהל, קזמ 1 תושעל
 ול 6 8 (6% םֶהְלְ | זז * אנ >6 | ל 1 דלֶאְו | = 56% | 6% >6%%8 | ז2 6 6
 806016 | 14 51? יש 'מ; pצps ןוירש רּופַּכ | * ו ותָשָנִי | = 1? םיִרָה יִמיִמ |
 15 * *prb 1 6 689 ib | > ml: MSs יובש; 6 יִלְבָה | = פק גוש * |

ca 48MSS Edd nin, fre sic 1 | * 816 0 תקירש; 1 6 630 תקירשו | 17 *  
 םָהיביוא | = <6 | 41 6 Or 680 םֵאְרַא | * 6 םוי | 18 * 68 'שֶחַנ | * 63
 תָבָשַחִמ | < 8 ּוהְּכַנ | + 8 ּונּוׁשְלְב | = לא >6, קזק השקננח] | 18

 יביר | 20 = 6 (יל) לושכמ ּונָמַט ישְפַנְל הָמיִש ּורְּבְד יִּכ, 566 6( 22.
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 בֶרֶחְדיִדְידלַע םֶרֶּגַהְו בֵעָרְל םַהיִנָּבדתֶא ִּ ןֵכָליז
 ינְרהי ּויְְי םָהיִשְגַאְו 'תֹוֹנָמְלַאו תולְּבש םֶהיִשְנ יהָנְיְהְתְו
 יתומ] :הָמָחלַמּב בֶרָחדיִּכְמ יםָהיִרּוחְּב
 םָאְתְּפ דוְדְּנ םָהיֵלֲע איִבְתַיִּ יםהיִּתְּבִמ הָקֲעְז יעמְׁשת 22

 :ילנרל ּוגְמָמ םיִחַּפּו יֵנכלל *הָחיש רי
 .תֶנַמַל יִלָע םָתַצעלָּכיתַא ָּתְעַדָי הָוהְי הָּתַאְו

 ייֵחַמָּתְ" לַא יִנָפְלַמ ימַתאטַהְ יםנוע- לע רַּפַכִּת* לא
 ס  :םָהְב השע ךּפא תעְּב נפל ייִלָשְכַמ יָה

 ייָנקְזִמּו יׂשֵרֲח רצוי" קְּבְקַב תיק לה *הוהְי רַמָא יהָּכי 9

 רעש חַתַּפ רֶׁשֲא םגהְרַב איגל תאְְָי :יםיִנֲהְכַה ינקו םֶעָה
 יִתְרַמְאְוי :ףילא רֵּנרַארֶׁשֲא 'םיִרְבְּדַהדתֶא םָש ָתאָרָקְו "תוסְרחַה
 הָוהְי רמָא"הּכ ישיר יִבְשיו 'הָלוהְ יכלמ הָוהְי-רבְד ּוָעְמְש

 הזה 7 CTs כני נבע רֶׁשֲא עי וי הגל ּהעְמש
 יִבְלַמּ םֶהיִתובַאְו הָּמַה םועְדאְל רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיהלאל + וב-ורטקונ
 ילַעְבַה תוָמְּבתֶא ּונָבּו :םִיִקְנ םד הזַה םוְקּמַהְדתֶא ואל הָדּוהְי
 ייִּתְרּבְד אל יתינצדאל ירשא ילֲעבל תולעי ׁשֵאְּב םֶהיִנְּבתֶא ףרשל
 -אָלְו הֶנהי"םָאְנ םיִאְּב םיִמָיהְּנַה ן5 56 ס בל" לע הָתְלַע אלו
 :*הנרהה איגדםַא יִּכ םֶנַהְְוַב איגו תַפּתַה ידוע הזה םוקַמַל אָרָקִ
 בֶרָחּב םיּתְַּפָהְ הֶּנַה םֹוָקַמַּב 'םלשוריו הָדּוהְי תצעדתָא ייַתְקַבוזי

 לָּכִאְמְל םֶתָלְבַנ"תֶא יִּתַתָגְו םֵׁשְפנ יִשְקְבְמ ידָיְבּו םֶהיֵבְיֲא נפל
 המשל הוה יהא יִּתְמַשְו* :ץֶרָאָה תַמָהָבְלּ םִיַמְׁשַה 4

a 22°6יבו  a GSA6 1 | םיִגְרַה |  ies aad | 5 c-c680 הניהת | :  c21 3 ו  
cf 20, 6601155 הָחּוש  ft add | > lc Q caיִהְּת | * 6 םֶחיִּתְבַּב | 5 >6 | %  

 ַחיַש ? | 268 םֶתֹנֹוֲע | * 686 םֶתאטַהְו | < 1 חַמְּת (חַמְּת) | 41 6 0 יה;
 א ּויָהְו 6 יהי | < 6 םֶלשְכִמ 3 םיִכָלְׁשִמ | Cp 10, 1 * 6 זָא | ל 100155 65+
 יִלָא || << שרח >683; 6 שָרַח (רַצּונ?) רּוצי? | +" 5 'קּומ, 636 'זמ תלה
 ו cf) 10( | << 6לא"ַהְּפַהַמּו | 2 *1 6 83 תיְִרחַה א תֹוָרֲחַה |
 ל 41155 + הָלֶאָה 6 'אה 'דהדלָּכ-תא | 3 * 6+ םֶהיֵלֲא | * 6+ הָדוהְ ׁשיִאְו |

trsp , ad6 ואלמ ₪  cf 17,20 | 5<6 | 4 lc5 6+ הָלֶאָה םיִרְעשַּב םיִאָּבַהְו  
prb 08 cf7,31 || > <68 |בָאַו | ₪ 6+7,3ז | * 8 לעבל 7,31 תַפֹּתַה | = >6, ' 

 4-4 69 cf 7a 6 66 732 IF >65 | ל 6 םיִנְרֲהַה 61 7,32 | 7 +1
 34,20 | * 6 0005ש sed 37 al karackdyww | ל 6 רי תַצע-תֶאְו | = 6 יֵדיִבּו | |

8 cf 18,16 al | > sic ca 7oMSS; 1115 6 ְהָתָּכַמ | 9 * 6 ּײלָכֲא 
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 רוצָמְּב ולכאי ּוהֲעַר"רׂשְּב שיִאְו םֶהיֵתְנְּב רֶשְּב תֶאְו םֶהיֵנְּב רֶׂשְּב"תֶא
 ָתְרְבָשְו< :'םַשְפנ ישקבמּו' םֵהיֵבְיִא םֶהָל ּוקיִצָי רֶׁשֲא קוצֶמְבּו
 \רָמָמהְכ יםָהיַלַא ָתְרכֲאְויי ָָחֹוא םיִכָלְהַה םיִשְנַאָה יגיעל קְּבקּבַה
 רֶשֲאַּכ תאֹוַה ריִעָה-תֶאְו הָּנַה םַעָה"תֶא רַבָשָא הָבָּב 'תואְבְצ הוה
 ּורְּבְקִי תָפֲתְבּו ידוע יהָפָרַהְל לכוידאל רֶׁשֲא "רצויה יִלְּכתֶא רּבָשי
 ויִבָשויִלּו "הָוהְיְדֶאְנ" הָזַה םוקְמַל הֶׂשֲעֲא-יןּכי* :ירוּבְקְל םוקְמ ןיאמ
 יכְלמ יֵּתְבּו םלֶשּוְי יִתְּב ּויָהְויי :תפְתַּכ תאָּזַה רִיעָה-תֶא 'תַתְלו
 םֶהיֵתְּגּג"לַע ּורָטק רֶׁשֲא םיּתְּבַה לָכָל םיִאְמְּטַה תֶפְּתַה םוקְמַּכ הָדּוהְ
 אָבְיַ* ם :םיִרֲחֲא םיקלאל םיִכְסְנ ךִּפַהְו םִימָׁשִה אָבְצ לכל
 -תיִּב רֶצֲחַּב דַמַעַיו אָבָּנַהְל םָש הָוהְי וָחָלש רֶׁשֲא תֶפתַהְמ ֹוהָיְמְר
 ילֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תואָבְצי הָנהְי רמָא-הַּכיפ :םַעָהְדלֶּכדלֶא רֶמאיַו הוהְי

 רֶׁשֲא הָעָרָה"לְּכ תא "ֶהיִרְעְלֶּכדלַעְו תאזח ריֵעָה"לֲא יבמ יְִנַה
 :יָרָבְּדיתֶא עוֶמְׁש יִּתְלְבְל םְָּרע"תֶא ּושקַה יִּכ ָהיָכֲע יִּתְרבּ

 :תִיַבְּב דיִנָני דיִקְפאּוהְו ןהכה רמאְְּב רּותְׁשַפ עַמְׁשיני 0
 תֶא רּוְׁשַפי יהָּכוי :הָלֶאָה םיִרְבְדַההתֶא אָּבנ ּוהָיְמְר"תֶא הָוהְ
 "ןמְְנִּב רַעשְּב רֶׁשֲא תֶכָפְהַמַה-ילַע ותא ןתיו יאיָבָּנַה ּוהָיִמְר
 -תֶא רּוָחְׁשַפ אציו יתָרָחַמִמ יהיו :הָוהְי תיִבְּב רֶׁשֲא ןֹולֲעֲה
 הָוהְי אָרְק רּותְׁשַפ אֵל ּוהָיְמְִ וָלֵא רֶמאיִו תֶבּפְהַּמַהןמ ּוהָיְמְר
 ְְנָתְנ יִנְנִה הָוהְי רֶמֲא הָכ כי ם :'ביִבָּסִמ רֹוגְמִא יִּכ ףמש
 -תֶאְו" תואר ִיְניִעְו םָהיֵבְא בֶרָחְּב ָלֲפנְוְךיּבֲהא"לֶכְלּו יךךָל רוגָמְל
 יִּתתָנְו :בֶרָתְּב 'ְּבהְו יהָלָבְּב 'םְלְנַהְו לבבל יִיִב ןַּתֶא הָדוהְי"לְּכ
 דלָּכ תַאְו ָּרָקִײלְּכתֶאְי ּהָעיִגילְּכ"תֶאְו תאזה ריִעָה ןְסֹהלָּיתֶא
 םּואיִבָהו 'םּוחקְלּו םוזָזְּוז יםהיִבְיִא 'דָיְּב תא הָרּוהְי וכְלַמ תוצא
 אות" ילָבְּו יִבָשּב ּוָכְלִת ףתיב יִבָשְו לכְו ירוחשפ הָּתַאְו < :הָלָבְּ
 םַהְל ָתאגִנ-רָשַא ףיִּבַהָאד לָכְו הָּתַא רֵָּקִת םֶשְו תּומְּת יםֵׁשְו
 | פ | רֶקְשּב

mit MSS9 ל >6 | נז *>6 | ל >6 | << 689 רֶבָשי | % 3 הָּזַה | *  
 אָפְרַהְל || *6%>  || 8% >6 || ז2 = 6%* ןַב יִּכ || ל 516 6%; MS5 ante+6 םוקמל,
 3 20% ויבשוילו | < 6 תַתָל | ז3 6 םֶתאָמַטִמ; 1 קזמ 6 8 םיִאָּמְמִמ | 15 **>6|
 > 0 איִבָמ | < 1 "לע | * 6 + ָהיֶרָפְּ"לְּכ"לעװ | Cק 20, 1 יי 6 תיב דיִנְנ 6

oikov Arorerayuévol ||חטגְמ  évּוהָּכַו |?" >6 | * 16 6 -לֶא | 9% 6  

 3 ** >6 | ל >6* | 4 *ו ךל >6 | * 6+ףֶתּואְו 66 | = 6 יִדיִּב | % 6 םִלְנֲהְו|
 * >6 || * 6 (םְּכַהו | 5 ** >6 | * 6 ְךֶלֶמ | < >6; 41 | * 6 יִדיִּב | = 6*א ויָבְיא |

ff >6 ($f sol םוזזבו < | 6 * >6 | * 6 לָבְבְבִו | =< >68א )3% = 41. 
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 לָכּותַו יִנָּתְקוַח תֿפָאְו הָוהְי יִנָתיִּתַפז
 :יל געל הָלָּכ םוַה"לְּכ קוחשל יִתיִיָה
 אָרְקֲא רׂשְ סָמְח | קְׂזֶא רבא דמי
 :םוּיַה"לַּכ סֶלְקְּ הּפְרחַל יל הָוהְיְדרַבְד הָיָה
 משב ידוע רּבדַא-אָלְו ונרכזָאזאל יִּתְרַמָאְופ

 יִתַמְצַעְּב ירצע תַרָעּב שָאְּ בלב הָיִהְו
 :לכוא אלו ילָבְל יִתיִאְלנְו
 ּונְדיִּגַנְו ּודיִּגַה ביִבָּסִמ רוְגַמ םיִּבַר תַבּד יִּתְעַמְׁ יב
 ייעלצ יִרָמְש* | ימלׁש שונא לָּכ
 :ּגנָמִמ ּונֲתָמְקִנ הָתְקִנְו 9 הָלָכְנְו הָתְפִי רלוא

 לולי אָלְ ולָשכי יִפְדְד ןכײלע  ץיִרָע רוּבְנָּכ *יִתוא הָוהיַיי
 ּגחְכָשְת אל :םלוע תַמָלְּכי ּוליֵבְׂשַה אלי דאָמ ּושָּב

 בֶלְו תֹוָלְכ הֶאְר 'קידצ ןָחּב יתֹואָבְצ הָוהיויש
 פ  :יָביִדתֶא יִתילִנ ךיִלַא יכ םֶהֹמ ְךְתָמְקִנ האְרָ

 יהָוהידתֶא* ּולְלַה הוהיִל וריש3
 ס | :םיִעְרָמ ךִיִמ ןֹוְבֲא 'שָפְנדתֶא" ליֵצַה יִּ

 וּב יִתְדְל רֶׁשֲא םוויַה רּורֶא
 ָדּוְרְב יהיילא יִמִא ינְתְַליײרׁשַא םוָי

 רמאל יִבָּאדתֶא רַשְּב רֶׁשֲא שיִאָה רוָרָאיפ
 :'ּוהָחְמְש חמש רֶכְז ב ךְלזדלו

 םֶחְנ אָלְו 'הָוהְי ךפֶהדרֶשַא םיִרָעָּכ אּוהַה שיִאָה "הָיָה

 רה תַעְּבי הָעּורְתּו רֶקַּּב הָקָעָ 'עָמָשְו
 בק מא יִלהתַו םֶתר ִנְַתומאל רשאי

 יִתאָצְי םָחָרַמ הֶז הָמְכי :םָלֹוע תְרַה ּהָמְחַרְו
 פ יָמְנ תֶשָבְּב ּולְכִיַו ןֹגְְו לָמָע תוָאְרל

 7 6 ָתקוח (£ = 4) | 9 * 6 הוהי םֶשדתֶא רֵּכְוֶא אל (4 % ֹוטְׁש-תָא) |
 >6% | 5 >6 | % 6 רעב 0) 5 רעבתַו | < 5c 41 | ins c 604 תאַׂשְל | 10 6

ORזז * ] יִּתָא | °  | nn, 128 | 5 ft add0 1 ₪ | ל 6 ועְלַצ  
 - kal vofjgal 00% סט דס ּולְכַ אל לֵּבְׂשַהְ ופדר | = 6% םֶתֹמְלְּכ

prb 1 6 2MSS SA pqs cf 11,20 |1120 | * >6 | ל  cfםָלּועְל | 12  
 ז3 *= 6 ותא | bt prb add || 15 * >6%9 || ל >6 | 16 * ] יהי = 90
 5 6+ ףַאְּב 6 ופָאְּב | 5 1 6 Vrs pnw: | = 31155 6s םירהצַּב | 17 | <
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 ְךֶלַמַה ויָלֵא חלשַּב הָוהְי תַאַמ ּוהָיִמְרְידלֶא הָיָה-רׁשֲא רֶבְּדַהִי 1
 :רמאל ןֵהֹּכַה היׂשעמ"וב ב הָיָנַפְצדתֶאְו הַכלַמְְ וחְׁשַּפ"תֶא ּוהְקְדִצ
 ונילע םֶחְלִנ לָבְּבּלִמ ירֲצאָרְכּובְג יִּכ הוהְי-תֶא ונדעב יאָנ-ׁשְרְּר>
 ס :ונילעמ הָלעיְ ויתאָלְפְנ לְָּ ףנתוא הָוהְי הֶשִעַי לא
 הָוהְי רמָא הבי : הק לא את הָּכ םֵהֵלֲא ו הנמר רמי

 יל םיִרְצַה םילשכה'תָאר לבב לתא ב5 ,jade םָּתַא
 יִנַא יִתְמְַלִנְו :תאְּזַה ריִעָה ךותז לא יםתוא יִּתַפסַאְוי המוחל ץּוחִמ
 :לודג ףַצְקְבּו "הָמְחְבּו ףָאְבּו הְקַזַח עוָרְְבּו הָיּוטְנ ִיְּב םֶכָּתִא
 רֶבָדְּב הָמֵהְּבַה-תֶאְו םֶדֶאַה"'תֶאְו תאּוַה ריִעְה גבָשידתַא יתיִּבַה5ְ
 \ הָדּוהיְְלמ והָיקְדצתֶא ןתֶא הָוהיְדָאְנ ןכייִרֲחַאְוז ּותָמְ ל
 "'ןַמורֶבָּבַהְִמ תאזה ריִעְּב טירָאְׁשִנַה"יתָאְו םלהתֶאְוויְָבעתֶאְ
 :דיבּו םֶהיִבְיִא דיְבּו לבבל רַצאָרְדכּובְנ דִיְּב בָעְרֶהְְוִמּו ברחה
 אלו ילָמָחְי אלי ם םֵהיֵלֲ ףסּוחידאְל בֶרָח-יִפְל םָּבהְו םֶשָפַנ ישקבמ
 סחר

 -תֶא םֶכיִנפל ןתנ יֵנְנַה הָוהְי רֶמָא הָּכ רמאת הָּוַה םַעָה"לֶאְו*
 בֶרָחַּב תּומָי תאוה ריִעָּב בֶׁשיַה :תָנמִה ְךָרָ"תֶאְו םייחק רד
 :היַחי הָכילע םיִרָּצַה םיִלָשְּכַה לע לֵפנו אָצויַהְו רבב יבֲעְרְבּו
 אלו הַעְרְל תאְּזַה ריֵעְּב יִנָפ יִּתְמָשיִּכ ולְלְׁשְל ושְפַנ ףָל-הַתִיִהְ

 ס שאב הָפְרְּ ןתְנִת לב לַמירְִּב יהוה" הָבומְל
 הָוהְי רֶמָא הָּכ דוד תב :הָוהְיְדרְבְד ּוָעְמָש 'הְָוהְי למ 'תיִבָלּויי

 יקשוע דִמ לּוזָנ ּוליִעַהְו יטְָּׁשִמ רֶקּבְל ּוני
 הָּבְכְמ ןיִאָו ּהָרעָבּו יִּתָמֲח ׁשֵאָכ אָצַתְְּפ

 :יםֶהיֶלְלִַמ עֶר יגְּפִמ
 Cpar,2°Ni>6 | ל >6 || 5 >6; 1 6 0580 IAN (nonn MSS ונתא) |
 3 3+ ָךֶלֶּמַה, קצמ ו 1; 6+ הָדּוהי למ | 4 5 >6 | ל >6 | = >6 | 6
 -לֶא | << >6 | 5 + 6 ףאְּב | ל >6; 3% = 48 | 6 * 6 י-לּכיתא | "1 680

dl 6 9155 68 | * 1 6 26155 Vrs jp | °° <6 |דתֶא | < 6 ּותַמָו | 7 * קצפ . 
sed cf 197.9 || * 66 D3] | > prb 16 6°# Ding cf13,14|8 6 6 יִדיִּב | * >6  

 hh >66; קל 1 למָחֶא | | כצט 16 6 םָמָחרַא (£ םחרא) | 9 2 | * 58
 בערב 6( 38,2 | ל 68% || 5 61 6 3 66 2 66 דק06אשקףססו לBנ7?( | % 1? דלֶא

cf 26+יִחָו  )frt add) | f17 <6 | * < sedהִיחִי 0 הָיָחְו  K66( | *1 6 ( 
cf8 )5% ---( | r2° 6 kpinaצ+רמאת A6 תיָּב | *  * (Arr) lr >6 jay 

 kal א0ד6000צ076 | * 6ST 1קשע sed cf 22,3 | ° 1 6 0 mlt MSS Vrs םכ--.
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 יהוהְיזםִאְני ירָשיִמַה רּוצ קָמַעָה תָבֵׁשיי ךילא יִנְנֲהי
 :וניִתּונּעֶמְּב אובו יִמּו ּוניִלָע :תחידימ םיִרְמָאָה

 יהֹוהְיםֲאְנ םכיללעמ יִרְתַּכ םכילע יִתְדְקָפּוי+
 ס :ָהיִביִבְסלָּ הלְכֲאְו הָרְעיִּב ׁשֵא יִּתַעַהְו

 ֶבַָּ"תֶא ם ּתְרְִּ הָרוהְ למדתי דל הוה רֶמָא הכי 2
 דָוָד אפּפ"לע בָשיַה הֶדּוהְי ְךֶלַמ הָוהְיְדרַבְּד עמׁש ּתרַמָאְוי הָּנַה
 הָוהְי רָמָאו הב :הָלֶאָה םיִרָעַשּב 'םיִאְבַה ְךמַעְ 'ךיֶדְבעְ הָּתַא
 הָנֲמְלַאְו יםותי ירָגְו "קושע דימ לּוזנ וליִצהְו הָקְרְצּו טֵּפְׁשִמ ׂשֲע
 ושע"ָא ידי :הָּזַה םוקַמַּב ּוכֵּפְׁשִּת" לא יִקָנ םַדְו וסמחַתְילַא ונת- לא

 םיִבְׁשְי םיִכָלְמ הָנַה תִיּנה ירעְׁשְב "ּואָבּו הנה רָבְּדַהתֶא ושעת
 םא5ְ יומו יודְבַעְו 'אּוה ו בֶכָרַּב יֹםיִבְכְר ֹואָסְּכילע דיָדְלִ

 "הוה מ .תימילע ה היה רַמָאו הכר מ הוה תי היה
 ןינָבְלַה שאר יֵל הָּתַא דַעְלְג
 :הָבְׁשֹונ אל םיִרָע רָּבְדִמ תישא אָל"מֲא
 ייל שיא םיִתְחָשַמ ךיִלָע ייתָשּדְקְ
 :שָאָהְלַע ליפו ףיֹזְרֲא רֵחְבַמ ּותָרָכְו

 הָמ"לַע ּוהֲעָר- לֶא שיא ּורָמָאְו 'תאְּזַה ריִעָה לע יםיֵּבַר םיוג ּורְבַעְו
 -תֶא ּובְוַע רֶׁשֲא לַע ּורָמָאְוִפ :תאְּזַה הָלודְּגַה ריעל הָכָּ הוה הֵׂשְע
 ס | :םּוְדְבַעַיַו םיִרֲחַא םיהלאל וחש םֶהיהְלֶא הָוהְי תיִרְּב

 ול ודְנתלַאְו יתמל ֹּכְבִּת- לאוס
 דוע בוש אל יִּכ ךלהל י וכב ּוָכְּב

 ס  יִּתְדלוְמ ץֶרָאדתֶא 'הָאָרְ
 תחַּמ ךלמה יהָדּוהְי ךלֶמי ּוהיִשאְיְְּב םֶלָש-לֶא הֶנהְיררַמָא הָבְיְּכיי
 ייפ :דוע םֶש בּושי"אל הָּנַה םוקָמַהְְוִמ אַ רָשַא ויִבָא ּוהיִשאְי

Aude) 96 (חדסמס6ו  dub;6 בָשי (ףיִלַא) | ל >66 || 5  prb crrp;13 **  
 תַחִי + ֹּונָּתְחיַ)) 5 [הנתאַי wea; ft sicl | % prb 1 6 Vrs ּונְתָנועְמְּב

 ּונֵנֹועְמּב) | 14 -* >6 | Cp22z,167ךל | 2 * קזס 1 6 6 ךְתיִבּו | ל 6
add? || © 111155 684 | || © 63155 Vrsו | 3 1? קשע, 6 ו 2112 || <  

 לאו | 4 * cf 17,25; 13,13 | ל 68 'ד אסכ-לע | < 69 רו | 4 69 הָּמַה | * 0
 וידבַעו 6 םֶהיֵדְבעְו | 6 םָּמעְו | 5 6 ושעת | 6 Q6Y ּובשּונ, 1 prbc א
 הָבְׁשונ (ריע) | 7 *1 63% יִתאָבָהְו || ל-* 867 = 4-- ודב 6 תיִחָשַמ שיא
 ולישבו? | 8 = >6; קזמ 41 || * 5+ הֶלּודְגַה | דס *1 6 8 תַמְל | 16 8 אלו

 הָאְרִי | זז = >68 | 12° 1 6 114155 טמפ םָא יִּכ :
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 הָאְר-אְל תאזה ץֶרָאָה-תֶאָו תּוָמָי םָש ותא יְלְנַהרֶׁשֲא םיָקְמַּב
 ₪708 גע

 טּפָשִמ אָלְּב ויָתויִלְעַנ קְדַצ"אַלְּב ותיב יִהָנּב יוָה
 ירמאָה + | גּולְַּתְ אל יולעפו םָּנִח בעי ּוהַעְרְּב
 ּולֲח יול עֶרָקְוי םיִחְנְרְמ תוילעו תודָמ 'תיּב ,יילהָנֶבָא

 יזראב הָרֲחַתְמ הָּתַא יִּ ךֹלְמתַהיפ :רֶׁשְׁשַּב ַחושמו רֲאְּב ףןּופָסְו
 ןְיֿפ ג'ול בוט זא הֶקְדְצּו סָּפָשִמ הָשָעְו הָּתָשְו לָכֶא אולה יִבָא
 : בוט זָא ןֹויִבֲאְו ינְעְדויִ

 :הוהְי-םַאְנ יִתֹא יֵתַעַּרַה יאיָהאלה
 עצְּב-לעמָא יִּ בלו ל ְיניִ ןיא יכל

 פ :תושעל'הַצּורָמַהְלַעְו יֵׁשעֶה-לעֶו ךּוּפְׁשִל יֵקָּנַה-םַּד ל לע
 ?הדוהי ּךְלַמ רהישאיִדּב םיִקוְהיֹלֲא הוהְי רַמָאהְּ כלא

 יתֹוחָא יֹוֲהְוי "יחַא יוְה + ודְפסיאל
 :!הדה יוהי ןודא יוה ול יְּדְּפְסידאְל"

 ךלׁשַהו בֹוחָס רֵבָּקִי רֹומֲח תַרּובְקפ
 ס :םָלׁשּור ירעשל הָאְלֲהַמ

 ךלוק יִנְּת ןָשֶּבַבּו יקָעָצּו ןונָבְלַה יָלֲעס
 ְיבֲהֲאְמ"לכ ורֵּבְׁשִנ יִּכ םירבעְמ יקעצו

 עֶמְׁשֲא אָל יִּתְרַמֲא תל לא יִּתְרַּבְּר
 ;יִלוקְּב תַעָמָשאל יּכ | ףרּועְּנִמ ףַּכְרד הֶז
 וכלי ישב ךִיִבַהַאְמו .לַחְְרהָעְרִּת יעל

 :"ךתַעְר לָּפִמ ּתְמְְכִנְו ישבת וא 'יִּ
 םיִזְרַאְּב "יּתְבְַּקִמ ןֹוֹנְבלַּב ייתבשי<3

 :הָדְליַּב יליח םילָבְה ְּלאבְּב יתנהנ*יהמ

 12 * 6 יִתיֵלְנַה | 3 == 6 הָנֹּבַה 66 4*6-יוה | * 1 6 טמ ֹותָלעפּו |
 14 * >6 | ** 1 ₪: 6 66 ל ָתיֵנָּב | < 56יִּתַּב | 156 | ** 6 יער 1 4
 ול ערקו | 1 6 62 םיִנולמ (שe1 ויָנ-) | = 1 ןופס | 15 * 62זָחֶאְב 6*ג בָאְחַאְב
 1 48 || °° >6 (6 צ 1575 aliter | 16 * א9* Nin | ל ו | 17 *18+6 6 קשע |
 ל 1 frt הצורמ 64 6% pévov (חצר>) || 18 *1 דלע )6( | ל 6 (6*א soa eo יוה
 הּוַה שיִאָה; +f 56 1 | = 69 חַא | +4 >6 (3* תוחא . , . .ודפסי אל | << 6
 ּוכְבִי אלו | >6 | 20 68 םִיַה רֶבַעַמ () | גז * ו ְךַתוְלַׁשְּב 4 'א23 ָךְתֶאלְמְּב
 GA ךֵלׂשכֲמְּב )? 6ע ד. (raparriocer cov | ° 689 'מא] || < dlc 6 | 22°S םערת |

 ל ₪ ] ַתּורָה | < >59 | % 6 ךיבהא | 20 תְבָשי א יִּתְבַׁשי | * 0 ְּנָנְקִמ א
 יִּתְנַנקִמ ('נקמ) | < >6 | 50 ;—R 1 קוט 6 680 יֵחְנֲאַת | * >6; 6 ליו



2-27 JEREMIA 68 

 הָדּוהְיְֶלָמ םיִקָיְהְי"וְב ּוהָיְגּכ 'הִיְהמַא ייָּכ הָוהְי-םֲאָניִנֲאיַח=ו
 יִשָקְבְמ יב ףךיִּתַתְנּו5 ְָנֲקְּתֶא םֵׁשִמ כ יֶגיִמְי דולע םָתֹוח
 "ָלַמ רֶעאְרְדְְּבְנ ךְיכּו" םָהיִנְּפִמ רּונְו הָּתַא"רַׁשֲא יִדיְבּו ְָׁשְפ
 לע ּךְתַדְלִי רֶׁשֲא ךֶמאתֶאְו ףְתֶא יִּתְלַטַהְוי :םיִּדְׂשַּכַה יַךיִבּו ילֵבְּב
 ץֶראְה"ילְֲוז ּותּומָּת םַׁשְו םש יםָּתְדלודאל רֶׁשא יתרהַא יץֶרֲאָה
 ם :ובּוׁשי אָל יהַמָׁש םש בּושל" םֶשָּפַנְתֶא םיִאָשַנִמ םַה רֶׁשֲא
 וב ץֶפָח ןיא לכם ּוהָיְנְּכ יהָּנַה ׁשיֵאָהי פב הֶזְבְנ רָעָה“
 :"וערידאל רֶׁשֲא ץֶרָאָה לע לש ==ֹעְרוְו אּוָהי לֶטּוה יעודמ

 ס :הָוהְירַבְּד יִעָמָש ץֶרֶא ץֶרַא ץֶרָאפ
 יוימיּב חלציהאל" רָבּג יריִרע הָּזַה שיאָהדתֶא 'ּובְתַּכ יהוה רמָאו הכיס

 בשי *שיִא ֹועְרוְמ חלַצִי אל יִּ
 פ :הָדּוהיִּב דוע 'לשומּ דֹוָד אָסְּבלע

 :"הָוהְידֶאְנ *יתיעְרַמ אתא םיִצפָמּו םיִדְּבַאְמ ,םיער יהי 2/

 ב רק רננה םתא .םּתְדקּפ אָלְ םּוחְְַּו ינאצחתַא םָתֹצְפַה
 ילּכמ יינאצ תיִרֲאְׁש"-תֶא ץֶּבקַ יִנַאַו :"הָוהְי-םֲאְנ םָכיֵלְלעַמ 'ַעְרתֶא
 ְּרֶפּו ןָהְוְנְ לע ןֵהְתֶא "יִתְבָשַהּו םֵׁש םֵתֹא יִּתְחַּהדרֶשַא *תוצְראָה
 אלו ּוּתֲחיהאָלְו דֹוע ואְריידאלְו םּועְרְו םיער םהילע יתמקהו+ ובר
 פ | :הָנהְידאְ יּודְקְּפ
 יקיִדצ חַמָצ דָוָדל יתמקהנ היהִי-םאָנ םיִאְּב םיִמָי הָּגַהְ

 :ץֶרָאְּב הָקָרְּו טּפְׁשִמ הֵׂשֲעְו ליִפָשהְ למ ףלמו
 הטל ןשי ילֶאְרְשי הָדּוהְי עשית ויִמָיְב

 : נקד הוה ראְרְקִי-רָשַא ומָשדהַזְ
 רֶשַא הָוהְידיַח דוע "ּורָמאָיאלְו הָוהְיְדֶאְנ םיִאָּב םיִמָיהְּגַה ןֵכָלי

 24 * >665 | * 1 6 6 היהי היה | < >66 | 25 * 1 6 6 | ל >6; 61 | 6
 6 יִדיְּב | 26 *1 6 6 ץֶרֶא | * >6 | < 6 ּתְרַליַס) | 2 5 16 67לָאו | >6;
 ₪ >50 || 28 5 <68 | ל <6 || << >68 | %-% 6996 יִלְכַּכ; ₪1 | < 6 יכ, 5
 ןָּכְלע | 623 58 | < >6 | * 6g | +1 6 6 ץֶרֶא | בס *-* >66 | * 680 בכ |

Cp 23,6 | < >6 | © 6 לשמ |  abdicatum || 59% >2MSS66 6 6אאמ קטאדסצ 6  
 r * 6לא םֶת-- | ** >6 | 2 * >21155 6 | * 65 ערָּכ | =<6 | 3 * 66 מע |
 5 6% לכ-לע | < 6 ץראה | 8 יתבשהו | 4 -* >6 | 5. 6 61 33,15.16 | 7
 קַרָצ cf 33,15 | 6 * 6-עשונו, tl | ל 6א םלשוריו 61 33,16 | 5 prbl ּוהָאְרְקִי 1
 33,16(; 5693 והו--, 6155 + 5 00% וארקי | 9-5 69 6 lwoedex | ל- = =

16,14.15, in 6 post 4o | 7 * 5 “NL 6+ 4. 
Biblia. 4 



 2 | הימרי 17—23,8

 רֶׁשֲא הוה יחדםא כ :םִיָרָצמ ץרעמ לֶאָרְשִ ֹיגְּב"תֶא הלה

 ס םתְמְדאל יבש םֵׁשםיִתַַָּה רֶׁשֲא תֹוְראָה
 יתְמְצַעְלָּכ פח יִברְקְב יכל רּבׁשִנ יםיִאבי

 'ןיג ורבע רֶבָגְכּו 'רוכש שיִאָּכ יִתיִיָה
 :יושדק יִרְבְדי יִנָּפִמּו הוהְי ינפִמ

 יץֶרָאָה הָאַלַ םיִפָאְנִמ יָּכיס
 ירָּבְדִמ תוָאְנ ּושְבָי ץֶרָאָה הָלְבֶא יהֶלֶא יִנָּפָמִיִּ

 :יהָוהְי] | = :ןכ"'אל םָתְרּבְּו הָעְר םְתָרְמ יַהּת
 -םָאְני םֶתָעְר 'יְתאָצְמ יִתיְִּבִדִּנ .ּופְגח ןָהֹיםִנ איָבָניםנ'יכיי
 הב לת וחי הלפאב יתוקלקלחכ םֵהָל םָּכְרַד הָיָהְי כלו

 ס | :יהָוהְייםִאְני םֶתְדְקִּפ תָנָש הָעְר םָהיֵלֲ איִבָאדיִּ

 לעֿבב ּאְבְגִה הָלְפת יִתיֵאָר ןָמְש יאיבגבו
 ס לֶאְרָשיתֶא ימעתָא ּועְתִיַו

 רקָשַּב ָּלֶהְו ףֹואְנ הָרּורעַׁש יִתיִאָר םלְׁשּוְר יֵאָבְנְבּו4
 ותָעְרַמ שיא יּובָש-יֶתְלְבל יםיִעָרְמ ידי ּוקּזִחְ
 2 :הָרֹמע ָהיִבְׁשְִו םֹוָסָ ל יָלּויָה
 :םיִאבְּנַהִלע תֹואָבְצי הָוהְי רַמֲאזהּב ל

 שארדיִמ םיִתְקָשָהְו הנעל םָתֹוא ליִכַאמ יֵנְנָה
 ימַכָל) סם :ץֶראָה-לֶכל הָּפְנַח הָאְצָי םכְׁשור יִאיִבְנ תֶאַמ יּכ

 םיִאְּבִנַהי םיִאְבְּנַה ירבְד"ילע ְמְׁשִ- לֶא תֹואָבְצ הָוהְי רֿמָא-הָּכיֿפ
 :הָוהְי יֵּפִמ אל ורָבדי 'םֶּבל ןוזח" 'םֶבַתֶא הָּמַה םיִלְּבהַמ
 םכל הָיִהְי םולש הֹוהְי ירֵּבְ יִצָאנַמל ירומָא םיִרְמָא ל

 :הַעְר יםָכילע אֹובְת-אְל ורָמָא ובל תוָררְׁשִּב דלה לכל

 7 * 6 תיִּב (6א גa6v?) | 8 == >6; ₪ 61 (5* = (mM | * 6--לכ | 'ז >8 |
 4 >6, קזמ 41; 8 יִנָּב | * 16 6 םֶחיִּדָה 65528 ּוחְּדנ | * 6 םֶבְשיַו | 9 * 6'בּגַּב |
 ל 6 רּובָׁש | = 66 ןַײי רּוצע | % 36 ני | << 6 ֹודֹובְּכ רֶדַהל | 10 ** >6 |
 b 2MSS 688 (=a) AS הָלֲא | < 6 'דמָה | % >6%א | זז == 6 איבנ"םג ןָהכ |
 ל prb 1 6 685 (mars) X יִתיִאְר | 55 >6 || 12 * 6 6 000 | ל 6 ּוחְדנְו|
 65 <6 || 14 = 65 םיִּבַר ידי() || * 16 6 בוש || 15 ;cfo14 ** >6 | 16 * | דלֶא |
 b-b 640 ($® sine ast) | < 6 םֶהָל םיִלְּבִהַמ יִּכ (8* ג הָּמַה) | = 6 םָּבְלִמ ןוזַח |
 < 603 אלו | 17 dlc Vrs, sed aitea“ 1 6 6 ּורמָא | ל-ל 1 6 3 יִצָאְגִמְל

 רֶבְד | <1 6 620 לכְלּו | % 41 6 9**6א || < 6 ךיִלע



 ייְִבְּד ביִשְקַהיִמ ורָבּדתֶא 'עָמָשּוְו יאְרָיו הָנהְי דוסְּב דַמָע יִמ יב
 :לוחי םיִעָשר| ס :עמשיו

 ישאר לע לָלּוחְתִמ 'רַעָסְו הָאצְי מח יהוהְי תֶרעְס"ּו הָּנַהְי
 ובל יתֹומְזִמ | 'ומיקה- רע ותשע-רע הָוהְיְףִא בּושי יאָ

 :"הָניִּב ּהָב ּונְנוְּבְתִּת םיִמָיַה תיִרַחְאְּב

 ּצָר םָהְו םיֶאיבְּבַה-תֶא יִָּחלָׁשאליי
 :ּואּבִנ םַהְו םֶהיֵלֲא יִּתְרַּבְדיאְל

 יִרְבְד ּעַמְׁשו יֵדֹוסְּב ּוָדְמֲעדיטֲאְו>>

 ס | יל עָרמ' ערה םָּכְרִּדִמ" יובשו יִמַעְדתֶא

 יהָוהְיָאְ נַאְרָאדאל י ינָאְ םיִרְּתְסמַּב שיא רתְפי"ֶאְי
 :הָוהְי-םָאָנ אֵלָמ יִנַא ץֶרָאָה"תֶאְו םִיַמְׁשַה-תֶא אלַה
 יִמְשְּב יםיִאְּבּנַה םיִאָבּנַה ֹורְמֲארְׁשַא תֶא יִּתְעַמְש 5
 יֵאְבִנ םיִאְבְּנַה 'בֶלְּב ישיה יֵתָמ-רע6 :ייִּתְמְלֲח יּתְמַלֲחי רמאל רקש

 מש מעְתֶא יבשה םיִבָשְחַהְז :םּבל תמרת יָאיִבְנּו רָקשה
 והָעְרְל שי ּורְפַסְי רשֶא םֶתֹמֹלֲחַּב
 :לַעָבַּב יִמָשתֶא .םָתֹובא ּוָחְכָש רֶׁשֲאַּכ

 'םולַח רַפסִי םולָח וָּתַאדִרֶשַא איִבָּנַה
 תַמָא יִרָבְּד רּבדְי ּוּתֲא יִרָבְּד רשַאְו

 :הָוהְיְָאְג .'רָּבַמתֶא ןֶבָּתַל"הַמ
 :עֶלָס ץצְפי שיִטפְכּו 'הָוהְי-םָאְני שָאָּכ יִרָבְד "הֶכ אולָהיפ

 :והעְר תֶאמ שיא יִרָבְד יִבְּגַנִמ הָוהְיְדֶאְנ םיִאיִבָּגַהלַע יִנָגַה ןֶבְל*
 :יםָאְ מאני 'םנושל "םיחְקלַה יהָנהְיםֶאְנ םיִאיִבָּנַה לע יָנְנָהּנ

  |  prb dlcעמו )cf 22( 65 1))ל ארָיו | ל >6; 0(3)ט עמשיו; 516 18
6399, Q mlt MSS Eda 1רָבְד א יִרָבּד | 19.20 = 30,23.24 | 19 ** prb lc 
 |  61 303הוהימ רעס | * קזמ ג44; 6 'חו 38 'חְב | = 6 רעסל?; 1 רעס 636
4 >6 || * incert; 69 אובי | 20 * 6 דוע אלו | => >6 | < 6 תַמְוְמִמ | 
4 >63 cf 3024 || 21 prb 1 6 65 ְאלו | 22 * 3 אלו | * 6 ועמש םָא 
683% WI, 1 ₪ | >> 6 םּובשָה ימעדתאו | + <66, ft dl || 23 * 645 vel 

  <656 | 24 °° <66 | 25 * 65 rpognrevovawv'ק םיהלא | ל  vel'קמ יָהְלֶא
8 8 zק( | ** 68 יִּתְמָלָח םֹלַח | 26 * 6360 שי | 8 יִפְּב | < של 

 + 6םָּאְבּנַהְּב | 46 תֹמְוִמל | 27 = 6 יִתְרּוּתדתֶא ַחּכְשְל | 6 ומלח | ל
a J; prb add cf 29a; | 202 >SRUA, al | °° <65 | 30.31 <65 | 

 * || 5 6* rpognreiag rAdicong || 9% 6?—חי pr Dבז << <6 || ל 6% םיִכְלְשַה
 םּונ ּומּוניַו? 355 30 הוהי םאנ.

44* 



 684 הימרי 24,3—23,32

 יֵּמַע-תֶא ּועָתַיַו םּורּפסִיַו "הֶוהְידםַאְני רקָש תֹומְלֲח 'יִּפְּבְנְדלַע ייֵנְנַה *
 -אל יליעוהו םיתיוצ אָלְ םיתְחלְׁש-אל יִנֹנֲאְו "םֶתּוזִחַפְבּו םָהיֵרְקְׁשְּב
 ס | 'הָנהְיםֶאְנ' הּזַהעְל ל
 לרמאל ןַהֹכ"ֹוֲא יאיֵבָנַהֹוא הֶּזַה םֶעָה ךלאשידיכו ג

 םֶכְתֶא יִּתְׁשַטָנְו "אָשַמִדהַמדתֶא ם םֶהיֵלֲא } ָתְרַמָאְו הָנהְי אִׂשַמ-הַמ
 יתְדקפּו הָוהְי אָשמ רמאי רֶׁשֲא םֶעָהְו ןֵהֹּכַהְו איֵבְּנַהְו :הוהְי-סאְ
 ּוָרְמאְת הכ5 :ֹותיּב"לעְו אּוהַה ׁשיִאָה- לע

 :הוהְי רֵּבּדדהַמּו הוהְי הָנֶעדהַמ ויָחֲא-לָא שיאו ּוהֲעְר"לע שיא
 ףףבד יׁשיִאְל הָיְהְי אָשַמַה יִּכ דֹוע-יּורְּכְזִת אָל הָוהְי אָשַמּו

 :יוניִהלָא תֹוִאָבִצ הָוהְי םייַח םיִהלֲא יִרְבְּד-תֶא םּתְכַפהְו
 :"הָוהְי רבְּד"'המו יהוה ךנעדהמ  איִבְּנַהלֶא רמאת הָכיז
 *הוהְי רַמָא הָּכ ןָכְל *ֹורַמאּת הוה אשמדאי

 הָוהְי אָשמ | הָּזַה רָבָּרַהיתַא םֶכְרָמֲא ןעי
 :הוהְי אשמ ּוְרַמאְת אֶל רמאל םֶכיִלא חַלֶשֶאְו
 םֶכְתֶא יִּתְשַטְ יאש םֶכְתֶא' ייִתיִשְנְו יִנָנַה ןכלפ

 :"ינפ למ" םֶכיַתֹובֲאלְו םכל יִּתַתְנ רֶׁשֲא ריִעָה-תֶאְו
 פ :ַחַכָשת אל רֶׁשֲא םָלוע תּל םלוע תַּפְרָח םכילע יִתַתְבְו
 לָיַה יָפל *םינעּומ םיִנֲאְת יִאְדּוד יִנָש הָּגַהְו הָוהְי יִנאְרַהי 4
 םיִקֹוהְיְוב "הָיְנְכְיתֶא לבב-דלמ רַצאָרדכּוְבְנ תּלְנַה יִרֲחֲא הוה
 םֵלָׁשּוריִמ ירָּגְסִמַה-תֶאְו ׁשֶרָחָה"תֶאְו יהוה יִָשתֶאְו הדּוהידדלמ
 דּודַהְו תורְַּּבַה יִנָאְתַּכ דאָמ תֹובֹט םיִנאְּת דָחֶא דורה 'לָבְּב םָאבְי
 : :*ערמ הָנְלָבָאְתִאל רֶׁשֲא דאָמ תֹועָר םיִנֲאְּת ידָחֶא

 והיְמְרי האר הַּתַא-הָמ יֵלֲא הֶהְי רמו
 >1 ד

 דאְמ תובט תובטה יםיִנֲאְּתַה םיִנֲאַּת רמו

 32 * 6” praern ןָכָל | ל ca 251155 יֵאיִבְנ; 1 קזפ 6 9(6) יֵאְּבִנ םיִאיִבָּנַה |
 = +6 | 4 6 םֶתעְותְבּו> | < 55 לעוהו | 568 | 33106 איבנ | * >6 | =1
 6 69'ּמַה םָּתַא | 35 16 ca 451155 + "לֶא | 36 * 1c 6 ּורּכְוַת | * 6ׁשיִאָל|

pr6; 8 שיאה < °° | prb add | vs 37 Sxרבדה | 5-5 >6,  e!5 8% ךבד  
 איבנה | * 6 הָּמְלְו | 5 6 + ּוניִהלֶא | 38 %-* >6 | ל 6 +. וניחלא | 56

prb dl sol NWS )16 5יִתאָשְנְו | ל >6,  vel555 6589 יִתיִשְנְו  
 יא50 אשנ) | =° >6 | 40 1 prb תַמְלְכּו | Cp 24, ז *1 ידוד | ל 1 6
 (?Vrs םיִבָצִמ | < ?Va ּוהָיְנְכִי | >8, frt 1 6 698% םיִרָשַה-תֶאְו | * 6 0%

f nonn MSSחג % (6%%ג) |  velד )6°(  Degulrac(?) + Kai Tog 
 הָלֵבָּב | 2 * 68 רַחַא | * 68 ןערמ | 3 * <".
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 ס  :יערמ הָנְלַכָאתדאל רַשא דאָמ תֹועְר תֹועְרָהְו
 לֵאָרְׂשִי יהל הָוהְי רַמָאהַּכפ :רמאל ילֲא הָוהְי-רַבְד יִהָיַו+

 הדּוהְי תולָנ"תֶא ריִּכַאְדןּכ הָלֲאָה תֹובּטַה םיִנֲאַּתּכ
 :הָבוטל םיִּדָשַּכ ץֶרֶא הָזַה םוקָּמַהְִמ יִּתָחְלְש רֶׁשֲא
 "תאְּזַה ץֶרֶאַהְלַע 'םיִתבָשהְו הֿבּוטְל םֶהיֵלֲע יִניִע יִּתְמׂשְופ

 = ושותֶא .אלְו םיִּתְעַטְנּו יסרהֶא אלו םִיִתיִנְבּו
 הָיְהֲא יֵכֹנֲאָו םֶעְל יִלדּויָהְו הָוהְי יִנֲא יִּב יִתא תעדל בל םֶהָל יִּתַתְנְוז
 רֶׁשֲא תֹועְרָה םיִנֲאְּתַכו ס :םבלְ לָכְּב יִלֶא ּובָשְידיִּ םיהלאל םהָל
 יז 2 ןלמ ּוהיִקְדִצדתֶא תֶא ןַּכ הוהְי רַמָא ו הָבייּב יערמ הָנלַכֲאת"אל
 תאזַה ץֶרָאְּב םיִרָאׁשָנַה םלָשּורי תיִרָאְׁש ו תֶאְו ויָרָשתֶאְ הָדּוהְי
 תוכְלְמַמ לֶכָל יהעְרְל העוול םיִּתַתְנּפ :טיָרצִמ ץֶרֲאּב' םיִבָשיַהְו
 -רָשַא יתֹומְקִמַה" -לָבָּ הלל יהָניִנָשְל לשמו יהּפרַחַל ץֶרֲאָה

 "דע רָבָבַהתֶאְו בָעְרֶהְדתֶא בָרָחַה-תֶא םב יִָחַלָשְרי :םש םחידא
 ס | "םֶהיִתוְבַאְלְו םֶהָל יִּתַתָנרֶשַא הָמְרֲאָה לעַמ םֶּמּת

 הָנְׁשִּב הָדּוהְי םע לב לע והומרודילע היָה-רְׁשַא רֿבְּרַהִי 2
 תיִנְׂשאָרָה הָנָשַה איי הָדּוהְי למ ּוהָיׁשאְידָּ םיִקֹוהיֵל תיִעיִבְרָה

8 

 םעְ"יּבילע יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִיי רָּבִּד רָשַא> לבב ְּךְלַמ רצאָרְדכּובגְל
 והָיָשאיל הָנָש הָרשָע ישלש-ומ 3 :רמאל םֶלָשּורי יבָשיחלָּ לֶאְו הוה
 הָיָה הָנָש םיִרְֲׂעְו שֶלָש הז הָזַה םיַה ודעֶו הָדּוהְי למ | ןֹומָאדְב
 יתלשו+ :יםָתְעַמְׁש אלו* רֵּבַדְו יבא םכילא רֵּבַאְוייֵלֲא הָוהְי-רַבְד

Al AS 

 םָּתְעַמְׁש אלו תְלָשְו םּכְׁשַה םיִאְבְּנַה ףוידְבע-לּכ-תֶא כיל להְוהי
 וָּכְרּדִמ שיא יאָנובּוש ראל :ימשל "םבָנְזַאתא םֶתיׁטְהאַלְו
 םֶכָל יהוהי תני רֶׁשֲא הָמְדֲאָה-לַע ּובָשּו םכיללעמ ַעְרָמּו הָעָרָה
 םיִרָחַא םיָהֹלֲא י יֵרֲחַא ובלתי :םָלּוע-דעְ םלועדןמל םֶכיֵתֹובַלְו

 3° 8 מ | 6° 40155 66 J | * prb 1 םיִּתְבַשהְו 4 6 | < 6+
 הָבּוטְל 9 = 4 | % 6 םָסְרהא | 8 5 ןערמ | ל <680 | = 6488 ריֵעָּב |
 dd 6 םירצמּב | 90 הָועול; 1 6 K ny}l cf 15.4 | ל >6, ₪ dl )80 הערלו;
 $ TiI praemמ7( | < 6 תל | 5 ssmss 68 'שֶלְו | < 6 םוקָמ | ! 9

pb al | Cp 25 cfcp36 | 1םיִתְחַּדַה | צס * 16 5 6$ -תֶאְו | ל >6;  
 6 21158 62 -לֶא | = >68 (846; קז תינשארה 1 הָנ-) | 2 = >6 | * 16 6
 "לֶא | < >ס+ | < >6 | 3 * 6 שלש | * >6 || = >6 || 41 6 16155 םָּכשַה |
 << <6 | {vs 4 prb add e7,25.26 | *16 64 nb 61 7,25 | ל 416 68 | 6
 al רבע | 4 55S 6% םֶכיֵנְוֶא | < >68 617,026 | 5 * אנ >6 | 1c 66 יִּתַתָנ|

 6 5 6 לא



 6 הימרי 25,720

 יהׂשעֶמְּב ממה וש ההוא לא משל סבל עֶר
 -אל רֶׁשֲא ןעי יתֹוֲאָבִצ הָוהְי רַמֲא הָּכ ןכְל> פ :יֹםָבָל עֶכְל םֶכיִדִ
 לןופצ .תווחָּפָשִמילָּ תֶא "יתחקלו חלש יִנְנֲהפ :יִרָבְּדיתֶא יםָּתְעַמְׁ
 ץֶרָאָה-לע םיתאבהו "יּדַבַע לבְּבירְלַמ רַצאָרְכּובְנ-לָאְ הָוהְידםָאְנ
 םיִּתְמָשְו 'םִיִתָמַרֲחְהְו יביִבְס הלאה םִיּגַה"לְּכ לעו | היִבְׁשִ לַעְו תאזַה
 לוקו שש לוק םֵהַמ יִּתְדַבֲאַהְ :םלוע *תובְרחל הקרָשלו הָמָשְל
 A sree הָתְיֲהְויי :רנ רֹוָאְו יםִיַחַר ליקי הָלַּ לוקו ןֵתָח לוק הָחְמְׂש
 םיִעְבְש לבב ךלֶמתֶא הָלאָה יםִיֹוּגַה ּודְבָעְו יהַמְׁשְל יהָּבְרָחְל תאוה
 יוגַהדלע' לבבל לע" דקַפֶא הָנש םיִעְבש *תואלמכ הָיָהְויִצ :הנש
 :תֹומְמְׁשְל ותא יִּתְמָשְו 'םיִּדָשּכ ץרא-לע םָנועְדתֶא הָוהידַאְנ" אּוָהַה
 היִלָע יִּתְרּבְדרׁשֲא יֵרְבְּד לּכ-תֶא איַהַה ץֶרָאְהדלע יותואָבַהְוי :םלוע
 יב :"םיוגהה לָכְ"לע ּוהְיְמְרי אָּבִנִרֶשַא הָּוה רַפַּפַּב בותה תֶאי
 םִלעַפְּ םֵהָל יתְמְלשְו םילודנ םיִכְלְמּ םיֵּבַר םיוג ּהָמָהְדםִּג םביּודְבֲע
 5. 4D הׂשעַמְכּו
 תַאְּזַה יהָמֲחַה ןַײַהיסוּכזתָא חל ייֵלֲא לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא הוהְי רַמָא כ ייָּבנ5
 :םָהיֵלֲא ד ָךְתֹוָא חלש יכנִא רֶׁשֲא םּנַהלְכ"תֶא ותא יהָתיקְשַהְ יִדיִמ
 :םֶתַניִּב חלש יכנָא רֶׁשֲא בֶרָּחַה יִנָּפִמ ולְלהֶתַהְ ּשַעְגַתַהְו 'ּותָשְוי<

 יִנְחְלְש-רָשַא םִיֹוגַה- לָּבתֶא הקשו הָוהְי דּיִמ סוָּכַהדתֶא חֶקֶאְו וז
 -יִתֶא ָהיִכְלְמתֶאְו הָלּוהְי יִרְעְדתֶאְו שורד תא :םֵהיִלֲא הָוהְ
 -תֶא 5 :"הּזַה םויּכ הלקוי הקרשל המשל הֵּבְרֲחְ םָתֹא תל הירש
 -לָּכ תאו :ומע-לָכ"תֶאְ ויָרָשתֶאְ ויִדְבעתֶאְ םִיָרְצִמד למ הער
 םיִתְׁשלְּפ לץרא לָבְלַמלּכ תֶאְו 'ץּועָה ץֶרֶא יִבְלמילָּ תֶאְוי בֶרָעָה
 6 * 6 'ת אל ןעמל cf 7; 1 frt לאו | 51 6 6069 —W‘ | 6 םֶכָל עֶרָהל

1 prb םכל עַרָל ₪ 7 ₪ 7,0 hr 7 <64 | 1 יִנּוסְעְכִמ )1 6( vel 6 Q 

 | ל 6?( בֶדְּב)'בדל םָּתְנַמֲאָה |  | 516089 cf Sh we | 8 *<6א יִנּו--ָה 7
 = לכ >6 (5* 5 850 || *-* 6 'ָצָמ הָחְפשִמ | << >6; 00 cf( לאו) | 4560 | + 3
 הי זז MSS ביבסמ || 1 6 68 יבַרֲחַהְו | 51 6 6 תַּפְרָחְלּו | זס *-* 6 רמ חי |

‘dd 6, add )8% sol3* 'שֶּ | < 1 6 6 םיוגב |  ‘Avs cfזז ** >6 | * 271155  
 הלאה | 12 *= 6 'לָמְבּו | >6; a44 | = <6; 968 | % :MS 6 םֶתא, 6*
 6016 || < cpl MSS nin—;1 6 68 תַמ-- | r3°1c K ִתֹואְבַהַו 0 יִתאָבַהְו |

(cf14 >6 | *1 ודבעי | 15 5 >68 (5* = 40) | ל >698 || 55 68  add? || vsל-ל  
 Ps 75,9) רָמָחַה ןייה vel 6 255 'חה מ sed prb dl יה | %1 ּהָת- | "<> 1
 3%6%55 ותא 'ג םֶתֶא | 16 * 66 איקו | * >6% | 17 לכ <( = | 18 * 1 6

 138155 Vrs תאו | =« >6%4 || 19 9 תאו | 20 *= >6 | ל >%.



25,21—34 JEREMIA 687 

 םֹוָרָא-תָא*י :דֹוְדְׁשַא תיִרֲאְׁש תֶאְו | ןורקָעתֶאְו הֶּזַעתֶאְו ןֹוָלְקְׁשַא-יתָאְו
 ןודיצ וכְלַמדַלָּכ תֶאְו ר ֿ"יכָלמלְּכ תאר .?ןומע יָנְּב"תֶאְו בָאומדתַאְו
 זּוּ-תֶאְו אָמיּת-תֶאְו ןְדְד"יתָאג :םִיַה רֶבַעְּב רֶׁשֲא ייִאָה יבלמ תֶאְוי
 בֶרָעָה יב למל תֶאְו יבָרְע כלל תֶאְוי 4 :'הַאפ יצוצְק"לָּ תֶאְו
 תֶאְו םליע יכלמ- לָּכ תֶאְו יֹרַמְז יִבְלַמדלּ ותַאְו=5 :רָבְדַּמַּב םיִנְכְׂשַה
 -לֶא שיא םיִקֹחָרָהְו םיִברְקַה *ןופָצַה י יכְלמ"לָכ ו תַאְר5 :יִדִמ יִבְלַמדלּ
 שש למ הָמְדַאָה ינּפ-לע רשא יֵרֲאָה תֹוכְלְמַמַה-לְּכ תאו ויַחֶא
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָאד ה םָהילֲא ראו : "מהיר הָתְׁשִ

 מ טטהיתהקל וכפי כ הָח :םכייִב חש וכנָא רש
 יִּכפ :ּותְׁשִת ֹותָׁש 'תֹוֲאָבְצ הָוהְי רָמָא הָּכ 'םֶהיִלִא ָתְרמָאְו תֹותְׁשִל
 הָקָנַה םָּתֲאְו עַרָהְל לחמ יִכֹנֲא ָהיֶלָע יֵמְׁש-אָרָקִנ רֶׁשֲא ריֵעְב יהֵּגַה
 הָוהְי םָאְני ץֶרָאָה יבְׁשי-לְב-לע ג ארק יֵנֲא בֶרָח יִּכ ּוקְּנַת אל קנת
 תרָמָאְו הָלֲאָה םיִרָבּדַהילְכ תֶא םָהיֵלֲא אֵבָנַּת הָּתַאְופ :'תואְבְצ
 יםָהיַלֲא

 ולוק ןֶּתְי 'ושדְק ןוָעְמַמּו נָאְׁשִי םוָרָּמִמ הָוהְי
 :ץֶרָאָק יִבָשְי לָּכ ילֶא  הָנַעַי םיִכְרֶרַּכ "דִדיַה והָונלע : גָאְשי גָאש

 םיוגּב הוהיל ביִר יִּכ ץֶרָאָה הצקזדע ןואָש אָּבּיי

 פ  :הָהְייָאְנ .בֶרָחל 'םֶנְָ יםיעְשְרָה רֶשּבלְכְל אה טפט
 תֹואָבְצ הָוהְו רַמָא הָּפי

 יוָגדלֶא יוָּנִמ | תאָצֹי הָעְר הגה
 :ץֶרָאיַתְּכְיִמ רועי לּודָנ רע

 אֶל" ץֶרָאָה הצקדדעו ץֶרֶאָה הצקמ יאּוהַה םיַּבי הָוהְי יִלְלַח ּויָהְו
 :ּויָהְי הָמְדֲאָה יגּפדלע ןָמְדְל ּורָבְקי אָלְ ּופָסאָ אָלְו ּודְפָּסִי
 ןאצה ייֵרידַא ּושְלַּפְתַהְו ּוקִעַזְו םיִעֹרָה ףליליה 4

 :הָהְמָח "לְְּכ םֶתְלַפְנּו 'םַיִתְּפְתּו תֹבֶמְל סֶכיִמ ולמי
 20 5 6% תא || 21 6230 תאו | 22 = 6 (ם)יכלמ 475M55( זולז + "לכ) תאו |
 23 *1 6 83MSS Vrs תא || * 68 ותאפ ץוצק | 24 == >6 | * יכלמ >66 |

=e <66, add || 27 *°>6f1 תוכל-- |  alc 6S25 ** >68 | 26 * 6? םֶדְקִמ | *  
 (5% = 4( || ל ו >65 | < mlt MSS ּווקּו, 1 ואיקו | 28 * >64 || * >6 (5" = 4 |

de16 6 ושךקמו 9  prb6<* | ל >68 | << >6 31 | ב0 *>6 | ל 0 | 55 f29  
 loco sancto suo || % 6878 koi 0156 (ex adad) || * 16 6 לע | * >65 | בז * 3
 הו | * 66 ּונְתְנֶעיִּתַתָנ | 6>32 | 336 הוהי םויְּב | ?-ל >6 | 34 * 64 יִליא |
 b Var םֶכיִתְצּופְתּ, sed (>6) prb al, 65 | 51 prb DX (68) | 4 6 al יִליִאַּ



 688 הימרי 2 §,26,12—35

 :ןאָצַה יֵריֹדַאַמ הָטיִלְפּו םיִעֹרָהְְוִמ סֹונָמ דָבָאְו
 ןאּעַה יִריִּדַא תלי םִיִעֹרָה תקעצ לו
 םולשה יתֹוֲאְנ ּומָדְנְויז :םָתיִעְרֹמתֶא הָוהְי דרש
 | וָּכָס יריִפְּכַּכ בזָעַּ : "ההיא" ןורח יִנָּפִמ

 פ :'דפַא ןוהֲח יִָּפמּו 'הָנויַה 'ןורֲח ינפמ המשל םֶצְרא הָתְיָהיִּכ
 הָיָה 'הָבּוהְי ךְלִמ' ּוהָיָשאְיְְּב םיִקְוהְי יתּוכָלְמַמ תיִׁשאָרְּבִי 6

 -תיּב רַצֲחּב דמע הָוהְי רֶמָאו הָּכ :"רֶמאָל הָנהְי תֶאַמ "הזה רָבִּדַה
 תֶא הָהְיתיִּ תֹיִחַתְׁשִהְל ז םיִאַּבַה 'הָרּוהְי 2 לב לע יִתְרַּבְדְו הָוהְי
 ילו: :רָבָּד עַרְנְּתלַא 'םהילא רבי ָיִתיִוצ רשא םיִרְבְּדַהְ- ל
 יכנא רֶׁשֲא הָעְרָה"לֲא יִּתְמַחְנְו הָעְרַה וָּכְרּדַמ שיא ּובֵׁשְיְו ועמי
 רַמא הָּכ םֶהיְלַא תְרַמָאו :םהיללעמ עֶר יִנָּפִמ םֵהָל תושעל בשח
 :םֶכינפל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִתָרֹותְּב תֶכָלל ולא ּועמשת אָלדםִא הָוהְי
 'םָּבָשַהְ םכילַא חלש יכנִא רֶׁשֲא םיִאְבְּנַה יִדָבַע ורָבְּדלַע עמשל>
 ריִעָה-תֶאְו הָלׁשְכ הֶּזַה תִיַּבַהזתֶא יִּתַתְבְו :יםָּתעַמְׁש אָלְו ַחְלָשְ

 םיִנָהְכַה עמיר ס ץֶרֶאַה ו לכל הללקל ןּתֶא "התאזה
 תיִבּב הֶלֲאָה םיִרָבְּדַה-תֶא רֵּבַרְמ ּוהָיְמְרִיִתֶא םַעָהְלֶכְו םיִאיִבָּנַהְו
 רב הוה יהָוצְדרָשַא-לָּ תא ברל ּוהיִמְרִי תולבְּכו יהו :הוהְי
 תֹומי רמאָל םעָה-לָכו םיִאיִבָּנַהְו םיִנֵהְּכַה ותא ושּפְתי םעֶה לכלא
 הֶּזַה תיַּבַה ּהָיָהִי ולָשְּב רמאל הֶזהְיםשְב תב עוד :"תּוָמִּת
 תיִבָּב המלא םַעָהלָּ להקיו בשוי ןיִאַמ בָרָחּת תאְּזַה ריִעָהְו

 -תיִּבָמ לע יהָלַאָה םיִרָבְּרַהי תֶא הָדּוהְי יִרָש וּועְמְׁשו 5 :הָוהְי
 ורמאיויי ׁשָדָחָה 'הָיהְיירַעְׁש חַתָפְּב ּובְׁשִַו היהְי הּיּב ךָלָמַה
 תְנֶמטּפְׁשִמ רָמאָל םַעָהלָּכדלֶאְו םיִרָׂשַה-לֲא םיִאיִבָּנַהְו םיִנֲהְּכַה
 :םֶכיִגְזָאַּב םָּתעַמְׁש רֶׁשֲאַּכ תאוה ריִעָה- לא | אָּבְנ יִּכ הזה שיאל
 יִנֵמְלַש הָוהְי רמאל םַעָה לָּכלֶאְ םירְׂשַהילָכ לֶא ּוהיִמְרִי רַמאוי>

 35. 36 6 ג יֵליֵא(מ)? | 37 * 6 תירַאש? 3% +6 od || 6 ג יִּפַא, ₪4 =
 יףא | 38 *1 'ִכ | *1 6 ca20MSS 63% ברחה cf 46,16; 50,16 || © 68% הלאה |
 64 6gf al | Cp 26, r< * | nכֶלִֶמַמ | 55 >6 | 5 3 והָימְרְילֶא | %>6 |
 = 606 ft 1 תאָּבְו | * ירע >66, קז 41 | < 64 לכלּו || 1 1 + 6 6% אָבָּנַהְל

2MSS n§ |° 1 c mlt MSSלֶא  nonn MSSםֶה | 3 201155 לע | 4 >6 || 5 *  
 632 'ה | < 6 + יִלֶא | 6 *16 0 תאוה | * 56 8; mit MSS יזג (6 +"לכ) | 81
 6 684 והָנַצ | * סז לע | << 8 תמוי (תומ ש) | 9 * 68 יִּכ: צו רשא | *6
 Var תאָּכִ 3 NJ | 5 / 6 nonn MSS Vrs לע || 10 ** 65 sg || ל" 5

 360 (>6%%) הוהי תיִּב 'ש; כצט sc 1 | זז 1 לע | 12 * לכ >6.



22 JEREMIA 689 

 רֶׁשֲא םיִרְבְּרַהלְּכ תֶא תאזה ריִעָהִדלֶאְו הֶּזַה תִיַּבַהילֲא אּֿבּנִהְל
 הָוהְי לוק ועָמְשְו םכיִללֲעמּו םֶכיֵכְרַד ּוביֵטיַה הָּתַעְווג :םָּתְעַמְׁש
 יִנָנַה יִנֲאויצ :םֶכיֵלֲע רב רׁשֲא הָעְרֲה"ילֲא היהְי םֶחָּניו יםָביַהְלא
 -םִא יִּכ ועדת עדי 5 :םֶכיִניִעַּב רָשיכְו בוטּכ יל"ושע םֶכְדָיְב
 תַאְּזַה ריִעָהילֲאְו םֶכיִלָע םיִנְתְנ םָּתַא יֵקְנ םֶדְיִּכ לתא םֶּתַא םיִתְמִמ
 תֶא םֶכיִנְזאְּב רְּברל :םכילע הָוהְי יִנָחְלָש תַמָאַב יּכ היִבְשיילַאְ
 םיִנָהְּפַה לא םַעָה- לכ םיִרָׂשַה רמו 6 :הלֲאָה םיִרְבּדַהִלְכ
 ניִהלֲא הָוהְי םֵׁשְּב יִּכ תְנָמ"טַּפְׁשִמ הזה ׁשיִאְל"ויִא םיִאיִבָּנַה- לֵאָ
 םַעָה להְק"לָּכדלא ורמאיו ץֶראָה יִנקֶּזמ םיִׁשָנֲא ומי ל ניל רב
 הרּוהי"דלמ ּוהיקזח יִמיִּב 'אָּבִנ הָיָה יִּתְׁשִרֹומַה "היִכיִמי* :רמאל
 יתואָבצ הָנהְיורָמָאדהְּכ ראל הָדּוהְי עלא רָמאיַו
 :רעי יתֹומְבל תִיַּבַה רֶהְו הֶיְהִּת יםַיַע םילשּוריו שָרָחַת הֶדָש ןויצ
 הָוהְיזתֶא :לאָר הלה הָדּוהְידלכְ |הּוהְיְְְלמ ּוהיקְזִח ּוהֲתַמָה תַמָהָהי
 םהילע רָּבּר"רשַא הַעְרֲהלֲא הוהְי םֶחָנו הוהְי .יִנָּפתֶא לחי
 :ּוניִתושְפנ- -לַע הָלודְג הַעְר 'םישע ּונְהֹנאו

 תִיְרָקִמ ּוהיָעַמָשןַּב והירּוא הֹוהְי םֶשָּב אֵּבנְתִמ הָיָה ישיִאדםַנְויא
 :ּוהְיָמְְי ירָבְד לְכְּכ תאזהראָה- לער ג תאּוַה ריִעָה לעי אנו םיִרֲעַיַה

 ישקכונ ירכא ירש ריבּובג-לכי טקה למה עֶמׁשנ=
 חלָשיִר>= :םִיָרְצִמ אָבִיַו 'חַרְבַיו אָריַוּוהיְרּוא עמְׁשיו וֵתיִמֲה יָלַמַה
 ותַא םיִשְנַאְו ריּבְכַעְּב ןָתְנְלָא-תֶאי םִיָרצַמ םיִׁשנֲא -"םיקיוהי ָּךְלִמַה
 ךֶלמַה-לא ּוהָאיִביַו יםִיֹרָצַּמִמ ףהירּואזתֶא ןאיִצְויִנ 23 :"םִיָרְצַמלֶא
 :יםַעָה יֵנְּב ָרָבְקְלֶא יותְלָבְנדתֶא לש בֶרֲחַּב ּוהָּכַיַו ים

 יריב תה יל ּוהָנְמְריתֶא הָתְיה ןָפָשְַּב םקיחַ ר. אי
 פ | | ָּתיִמַהְל םַעָה

 הָיָה הָדּוהְי למ ּוהָישואְוְְּב יםָקוִהְי תֶכָלְמִמ תיִׁשאָרְבי 7
 יִלֶא הָוהְי רמָא-הּכ= :רָמאְל הָוהְי תֶאַמ היְמְרי-לַא הָּנַה רַבְַּה
 r2blc6e לע | <1 לעו | 13 * >6 | ל 5 לע cf3 | 14 Gf כל |
 15 *>68 | לג לעו | <16 60 םֶכיִלַא | 17 >68 | 18 Mi | *16 א

(Wg) 00000 הָכיִמ | ל <6 | < >65 | 5 >6 | * 6ל* 6%  MSSהָיַביִמ, מסממ  
 6%ג cf Mi 3,125 הָנּולְמל | * 3 תיִבְל 6 (4גנ09 ₪+ = (יִכְבְסְל ךַבְסְל 66 ₪
 Jes 9,17) | 19 * 630 sg | ל 680 סו || < 1 לע | 5 6 וניִשע? | 20 ** 6 שיאו |

plur | > <6 | >6 | v 22 5%% | *<6 | *°>6 |לל >6 | 21 ** >6 || 6  
 23 * 6*--והוחקיו | ** 6 ותא | < 6 םָׁשִמ | %>6 | << 6 ותא|| '6 רֶבִק | < 6 .

hic incip cp 7.פק 27, 1 >6 | 51 6 31155 8 ּוהְיְקְדִצ 6 3 | 2 8  | iby 



 690 הימרי 15—27,3

 ְךֶלֶמ"לֶא יםָּתְחַלְׁשְוג :ְָּראָנצ-לַע םָּתַתְנּו תוטמו תֹוָרָֹוִמ ל הָשע
 ךְלמדלֶאְו רצ ְּךֶלֶמ"לֶאְו ןומע יב למה לאָז בָאֹומ למלא םוא
 :הָדּוהְי ךלמ ּוהָיקְִלֶא םלְׁשוְר יםיִאָּבַה ייִכָאְלַמ דִיִּבי ןֹויִצ
 יהל תֹואָבְצ הָנהְי רמָאדהְּכ רמאל םֵהיִגְרַא- לֶא םָתֹא ָתיִּוצְרּ
 -תֶא" ץֶרָאָהזתֶא .יִתיִשְע יִכנָא"5 :םֶכיֵנְדַא-לֶא ּורֶמאת ה לאש

 יִּרְזּו לנה יִחְּב 'ץֶרצָה ינפ-לע שא הָמהְּבַהתֶאְו םֶדָָה
 דלָּכְתֶאי יִּתַתְנ *יכְנָא הָּתַעְו6 :יָניִעְּב רשו רשאל ָהיִַּתְנּו היּוטְּגַה
 תֶיחתֶא םנְו "יְָבַע לֶבְבְדָלִמ "רצאָנְדכּובְנ ְךִיְּבי 'הָלאָה תוָצְראְה
 -תֶאְו ֹונְּב"תֶאְו םִיּגַה"לָּכ ותא ּודְבַעְוז" :ודְבָעָל ל יִּתַתָני הָרָׂשַה
 םיִכָלְמּו םיּבר םִיֹוּג וב ּודְבָעְו אּוהדםנ יֹוצְרַא תע-אב דע ֹונָּב"וְּב
 רַצאָנְדַכּובְנ-תָא ותא ודְבעידאל רֶׁשֲאי הָכְלְממַהְ יוגה הָיָה :םיִלּוד
 בֶרָחַּב לָבּב ךלִמ לעב ראוצזתֶא 9 תידאל רֶׁשֲא "תֶאְו לבבל
 'םַתא יִמת-דע הָוהְיםאְנ יאּוהַה יֹוָנַה-לַעי דקְפֲא 'רְבְַבּו .בָעְרַבּ
 יםכיִתְמלֲח לֶאָר םכיִמְסְק"לֲאְ םֶכיֵאיִבְנ-לָא ּועְמְׁשּת"לַא םָּתַאְו :ֹודָיְּב
 אל ירמאל םכילַא' םיִרָמִא םָהדרַשא םֶכיֵפְׁשּכלֶאְ םֶכיִנְגעלֶא
 קיַמְרַה ןעֶמְל םֶכָל םיִאְּבִנ םַה רֶקַש כי :לֵבְּב ֶּלֶמתֶא ּודבעת
 רֶׁשֲא ייוגַהְויי :יםָּתְנאו םֶכְתֶא יִּתְחַּדַהְוִצ םֶכְתַמְדַא לַעַמ םֶכְתֶא
 -םִאְני לתַמְדַאהלע ויָּתְחַנַהְו 1דְבַעַ לֵבְּבילמ לעְּב וָראְוצדתֶא איב
 דל יִּתְרַּבִ הדוהידלמ הָיקְדַצִלֶאְ :ּהְּב בָשְיְו ּהָדְבַעַו יהוה
 ּדְבַעְו לבְּביְדְלַמ לֵעְּבי םֶפיִראְוצדתֶא ּואיִבֲה רמאל הלאה םיִרְבְּרַה
 רֶבָּדַבּו יֹבעְרְּב בֶרָחַּב ְּךמעֶו הָּתַא ּותּומַת הָמָלו :יויחְו ומַעו וָתֹא
 לאו" :לָבָּב למת דבעידאל רֶׁשֲא יֹוֹנַה- לא היהְי רּבְּד רָשַאּכ
 -תֶא ףדבעת אל ירמאל םָכלֲא םיִרָמָאָה םיִאָבְנַה ירא עְמְׁשִ
 הֶוהְיםֶמְנ םיִּתְחְלש אָל ליב :םכל םיִאְּבִנ םָה רֶקָש יִּכ לֵבָּב ְּךלַמ

 םָתַא םָתְדכאו םֶכָתֶא ֵחְּדַה ןעמְל רֶקָשל יֵמְׁשִּב 'םיִאְִּג םֵהָל
 3 *1 ft c 64 ָּתֲחַלְׁשְו | ** 16 6 םֶהיֵכֲאְלַמ יִדיִּב | < 6+ םֶתאָרְקִל (8*--) |
 456 | 5 * 63-יִּכ | >6 (5% 01 ינפא) | 6 == >6 | ?> 6א ץראהדתא

prbךְלֶמְל;  sed 6% nonnisi6%9% + דלָּכְ | = 85 םגו ...: דיבא\ 8 יל ) 

 sic 1 | 5 <6% prb add (6? al ודְבָעְל) | << >6 | vs 7 >6 | * 3" ג ֹותָמֲח (ם
 marg = 4( | 6<8°° | ל 16 6 ונתי | 516 6 1 םֶר- | "6 | <<1 6 6
 ל | 6 םָמִּתַל 86 םֶתא יִּתִּת | ף *1 6 6 םֶכיֵמְלֹח | *-* >6 (5* 501 רמאל |

sed 618" | vs 13<6 | 66 | זז >6 | 12% 6 'ב 'מ "תא ודבעו < = 
 AA 80 'ָבּו |14 >6 | 6 ודבע] =a" | 15 *>8 | ל 6 +

 3יג) ּואְּבַנְתַהְו? | < 6 חידה



.- " JEREMIA 69r 

 םכיִאיבָנ רָב 0 ְֹמְׁשת- לא הוה רַמָא ה hts ּתְְּבִ
 הֶּתַעְי יהֶלָבְּבִמ םיִבָשּוִמ הָנהְיתיב לכ הָּגַה רמאל םֶכָל םיִאַּבּנַה
 ּודְבַע םֶהיִלַא ועָמְשִת לַאודי :'םכל םיִאַּבנ הָּמִה רָקַׁש יִּכ יהָרַהִמ
 םיִאָבְנ"םֲאְו : :יהָּבְרח תאזַה ריִעָה הָיְהְת הָמְל יח לֵבְּ ךלמ-תֶא
 -יּתְלָבְל תֹואָבִצ הוה יאָנ-ועגפי םָּתַא הָוהְיְרַבְד שידםַאְו םה
 םֶלָשּוריִבּו הָדּוהְ ףלמ תיֵבּו הֶוהְידתיִבְּב םיִרָתוּגַה םיִלּכַה "אב
 םִיַה-לעְו םיִדָמַעַהְ לֶא" "תואָבַצ הָוהְי רַמָא הכ יִּכפ ם *יֹהֶלַבְּב
 רֶׁשֲא>פ :תאּזַה ריִעְּב םיִרְתּונַה םיֵלָכַה רָתָי טעו 'תֹונכמַה-לע
 םיִקיֹוהְידוב יהֹנוכְ-תַא ותֹולְנֿב לָבְּב ְךֶלַמ רֵצאָנְדכּובְנ םֵחָקְלדאְל
 ס :'םֶלָשּוריו הָדּוהְי יֵרֹח"לַּכ תאְו הלב םלָשּוְריִמ יהָדּוהְיְדַלִמ

 יִרְּוֶנַה םיִלַכַה"לַע לֶארְשִי יִלֲא תִָֹבְצ הָוהְי מא הָכ יי
 הָּמְׁשְוי ּואָבּוי הָלָבִּב :יֹםָלְׁשּוריִו הָדּוהְיְדְּדְלִמ 'תיבּו הוה "תב
 -לֶא םיִתבשהו םיִתיִלַעַהְי הָוהְידְאְנ 'םֶתֶא יִרְקֶּפ םֹוי דע ּויָהְי
 פ הָּזַה םּוקַמה

 הָדּוהְייַּלָמ יהיקצ תֶכָלְמַמ תיִׁשֹאָרְּב איהה הָנֶשַּבויַהְיַוי 28
 איִבָּנַה רּוּוֲעדְוְב היננח ילֲא רַמֲא ישימחה ׁשְדֹחּב 'תיִעְבְרַה תָנְּׁשַּב
 -הָכ> :רֹמאָל םֵעָהלְכְ םיִנֲהּכַה יניעל הָוהְי תיִבְּב ןֹועְבּנַמ רֶׁשֲא
 :לֵבּב למ לע-תֶא יִּתְרבְש ירמאל לֵאָרְשִי יהל תֹוָאָבְצי הָנהְי רמָא
 תיִּב ֵלכילְּב"תֶא הֶּזַה םוקמַהְלֶא ביִשָמ ינַא םיִמָ םיִתְנָשו דוב
 םָאיִבו הָּזַה םֹוָקַּמַהְְנִמ לָבְּבְדִלִמ רַצאָנְדכּובְנ חלל רֶׁשֲאי הוהְי
 הָדּוהְי תּולָנ"ילָּכ-תֶאְו *הֶדּוהְל-ְדְלִמ םיִקיֹוְהידְוְבי הָיְנְכידתֶאְ ;יִלָבְּב
 רַּבָשֶא יִּכ "הָוהידםֶאְנ הָּזַה םוקֶמַהדלֶא בישמ ינַא :הָלַבְּב םיִאַּבַה
 וגיִעָל 'איִבנַה הֶיְננֲח-לֶא *ִאיִבָּנַה הָיִמְרִי מאו :לָבְּב ףלמ לע-תֶא

 15 6 םֶכיֵאְבְנּו | < 6ב- רקַשל? | 16 * 64 || ל-* 6 trפק ante 'כהדלאו |
 6 םיִאיִבְנַה | %1 לבבמ | << >6, 18+ הָּתעַמ | * 65" + םיִּתֲחַלׁש אל | 17 >6 |
 = nonn MSS הָבָרַח | 18 * 65% יִב | >6 | = וואבנ יּתְלְבְל vel 6 2MSS 'בל
 אב || %1 'בְבּו | צָפ *>6 | ל-ל >6, prb add (1 6 Or "מעה"לע) | 1 סמ

vs 21 <6 || * prלע | = >6 || 20 * >6 || * 085 הָיְנְכִי | = >6 | % >6 |  
 1 6 224195 תיִבְּב | ל 1 קזמ תיבְבּו | < 1 6 6 ג "יִבּו | 22 * 1 6 89 ּואובָי |

a; K28, 1 *= 6 קֶדָצְל תיִעְבְרַה 6.3* | ** >6  Cp5 68 | = >66 |  
 תַנְׁשְּב 0 הָנָשַּב | 6>=2 | 3 5 ₪ 1 6 6% יִנָאָו | * לכ >6 | 8
 'רדכובנ et pc MSS Or הלב | 4 5% >6 | ל לכ >6 | © >6 |

 3 >6 | ל >6



 2 הימרי 29,2—28,6

 הָיְמְרָי רֶמאיוé :הָוהְי תיֵבְּב םיִדְמְעָה 'םָעָה"לָכ יִניִעְלּו םיִנֲהְּכַה
 תאַּבנ רֶׁשֲא 'ִּיִרְבְּדתֶא 'הוהי םקָי הוהְי הָשעי ןֶּכ ןַמָא *איבָנה
 -ךַאז :הְּנַה םוָקַּמַה-לֲא לָבְּבִמ הָלֹוגַה- לב הָוהְי-תיִב יִלְּ ביִשָהְל
 :םַעָהלָּ יֵנְזָאְבּו מא רבד יֶכֹנֲא רשא 'הַָּה רָבּדַה אנ-עמשי
 תֹוְָרַא-'לֲא ּואְבּנו םִלֹועָהדןַמ ייפ ינָפְל ּויָה רֶׁשֲא םיִיִבָּגַה
 רֶׁשֲא איִבָּנַהְ ;ירָבָרלּו הערלוי הָמָחְלַמָל תל תוכְלְמַמ"לעְו תובר
 הָוהְי :תְלש-רָשַא איִבָנַה ד יִאיִבָּנַה רֶבְּ* אֹבְּב םֹלָׁשְל אֵבנִי

 הָיְמְִי ראנצ לַעְמ 'הָטּומַה-תֶא יאיִבְּנַה הָיגנַח חקיויס תַמֲאְב
 רַמָא הפ רֹמאָל םַעָה-לְכ יִניִעְל הָיְננֲח רֶמאיוי: :ֹוהָרְּבְׁשִו "אינה
 םִיִתָנְׁש רעב לבבל ירצאָנְדכְבנ ולע"תֶא רֿפְׁשֶא הָכָּכ הָוהְי
 ס ירק איִבָנַה המר לה םִיֹונַה- ל ראוצ למ 2

 -לֶא תרמו ge :'רמאל 'איִבָנַה .הֶוָמְ ראנצי לע 'הָטומַה
 ןקיפסמ תי ָתְרָבְש ץע תמומ הוה רַמָא הָּכ ראל הנח

 לגיל ירצאָנְדכְבְנ-תֶא דָבעל יהא יוגה reed יִתַתְ
 יאיָבָנַה הָיִמְרִ רמו :ול יִּתַתְנ הֶרָשה תִיַח"תֶא םגְו והָדְבַעְ
 ּתְחָטְבַה יהּתַאְו הָוהְי ּךחְלְׁש-אל יהנננח אָנ"עמְׁשי 'איִבָנַה הָיגְנֶח"לֶא
 לַעָמ ףחלשמ יִנְנַה הָזהְי רַמָא הָּכ ןָבְל< :רֶקֶש-לע הזה םעֶהתֶא
 תֶמיווז :'הָוהְי-לֶא תְרְַּ הרי יִתַמ הָּתַא הָנָשַה" הַמָדאָה ינְפ

 : :יעיבְׁשַה שֶָחּ יאיָהַה הָנָׁשַּב אֹיֵבָּנַה הָיְננַח
 -לֶא םֶלָשּורִיִמ 'איִבָּנַה הָיִמְרַי חלש רשא רַּפַּפַה יֵרְבְּד הָלֲאְוי 9

 רֶׁשֲא םַעָה- לכ-לֲאָד יםיִאיִבָנַה- לֵאָ םיִנֲהֹּכַה- לֵאָו הָלגַה ינָקז 'רֶתַי
 ְךְלמה-הָיִנְכִי תאצ יִרָחֶא> :"הֶלָבְּב םַלׁשּוריִמ רַצאָנְדכּובְנ הָלְגָה

 5/5 trsp (dll) 6 6 ante 'ּפה יניעל(ו) | 6 * >6 || ל >6 | "16 5
 66 ְּךְרָבְּד | 7 *= 6 ּועָמַׁש | * 6 הוהירַבְּד | < 6 םֶכיִנ-- || 8 * 6 םֶכיֵנְפַלְו |
 5 1 לע | << >6 (1 6 231155 9 בעַרְלּ) | 9 = 6 רֶבְּרַה |] 9 ורב | ל 6
 -תֶא ּועְדָי | < 6+ םֶהָל | גס * >6, 566 םֶעָה"ַלָכ יֵניעְּב | * קזפ 16 6 תטומה
 cf 13 | ><6 | 4 1 prb 6 68 ןֶר-- | זז * >6 || ל-* >6 || 12 * >6 | * 1 6 8
 תטומה cf 23 || = 6 וראָוצ | % >5 || 14 >6 6660 cf 3?( | ל dlc 6 || * 'בג
 >6 | = >6; 5= 48 + ודבעל 6127,6 | 15 * >6 |? >6; in 3% etiam 'נח"לא א |

cf Vrsנח אנא | % התא >6לא | 16 *= 1 תּומִת תאּוַה הָנָשַּב ' sol66 >6, 85  

et 17 || =» >6, 8% sol הרס; 1 לע קז לא | 17 = <6 | Cpa0,1°>6 | 
 הלבב 'שורימא.  prb dlc 6 | 5 6G+vb nonn; 1 41 | = >6, Sh solרתי 5



 :םֶלָשּוְריִמ רַּגְסִמַהְו שֶרֶחָהְו יםלָשּוְיִו הָדּוהְי יִרָשי םיִסיִרָּפַהְו הָריִבְּגהְ
 -ךלמ הי חָלָש רֶׁשֲא הקל ןּב הָיְרַמְגּו ןַפְׁשְןְב הֶׂשְֲלֲא י לֵיְב
 הָיהְי רַמָא הב :'רמאל הֶלְבְּ לבב ל ירצאָנְדַכּוְבְנלֶא הוהְי

 .:ןירּפזתַא לְכֲאְו תו ענו יבשו םיּתְב נב
 תֹונָבּו םיָנְּב ףדילוהו םיִשָנ חק
 םיִׁשנֲאַל ּונִּת םֶכיִתוְנְּבדתֶאְו םיִשנ םכיִגְבְל וחקו
 :וטַעָמְּתִד -לֶאְ 'םש-בְרּו 'תֹונְבּו םיִנָּב הָנְדלַתְוי
 הַּמָׁש םֶכְתֶא יִתיִלְגַה רֶשַא יִריִעַה םולָשתֶא ּושְרֶדְוז
 ס יםלָש םכְלי יהיה יהמולשב יב הָוהילא * הרעב ּולְלַפְתַהְו
 יםָכיֵאיִבְנ 'םֶכָל ּאושודלא לארי יִהלֲא } תּואָבְצי הָנהְי רַמָא הל כ
 םָּתֲא רֶׁשֲא םכיִתֹמלֲח-לֶא ּועֶמְׁשת- לֶאְ יםכיִמְסקְ םֶכְּברקּברְׁשַא
 -םָאָנ םיִּתְחלְׁש אל יִמְׁשִּב םֶכְל םיִאְּבַנ םה ירקֶשְב יִבפ וייה
 םיִעָבש לבבל תאְלִמ פל יִכי הָוהְי רָמָא הכדיִּכּופ ם :'הוהְ
 יסֶבְתֶא ביִשָהְל יבוׁטַה 'יֵרבְּד-תֶא הכיל ית םֶכְתֶא דֶקְּפֶא הָנָׁש
 ייבנַא ירְׁשֲא תֹבְׁשֲחּמַה-תֶא יִּתְעַדַי יִכֹנֲא יּכייז :הזַה םוקָמַהְלא
 םֶכָל .תתְל יהָעְרל אָלְו םולש יתֹובְׁשֲחַמ יהָוהְי-םֲאְני םֶביִלְע בשח
 :'הָוקְתְ תיִרֲחֲא

 :'םֶכיִלַא יִּתְעַמׁשְו" יִלֶא םֶתְלַלַּפְתַהְו יֹםָּתְכַלַהו יִתֹא םֶתְאְרֶקּוייי
 :םֶכבַבְל לֶכָּ גש לכ יםָתאָצִמּו יִתֹא םָתְשְקְבּויי

 הוהְי"מֲאְ םש םֶבְתֶא aids רשֲא תומה לָּמ םיּוגַה"לַכְמ
 םָּתְרַמֲא יִּכי5 :'םשמ םֶבְתֶא יִתילְנֲהירׁשַא םוקְמַה-לֶא םֶכְתֶא יִתבְשַהַו
 ֹלפהלַא הֹוהי רַמָאו הָבְיִכי ס :הָלְבַב םיִאָבְנ הָיהְי ונל םיִקַה
 5-5 G(Sh) רחל (םלשוריו) in TC ions MES ירשו | 3 3 'בג >6 |
 ל 8 | 4 6>5 | ל 6 לע prblrbg | 8 הָתְלְנָח | %>6 | 6 * 6 וחי;
 :ח5 frt םֶכְל | ** >6 | < םש >6 | 7 *1 6 6 ץראה | * 6 םֶדַעַב |= 6
 םִמ-- | 4 >65 | << 65 םֶכְמּולָש | 8 == >6 | * 68 םיִאָבְּנַה | < 6 ּואיִשי לֶאְו
 'סק םֶכָל | %1 < 659 םיִמְלח | pc MSS 16*  686 רקש || * 69 אלו | = >6||
 ro * 1 prb (cf 25,12( לָמָכ הָיָהְו cf 639 | ל 6 ורב | 5 >6 | % 6 םֶכִמִע |
 זז = >6 | * 6 'אָו | << >6 | + 65 תָבְׁשַהַמ | < prbl 6 6230 הָעַר | + 6 )8°
 Td ןו6ד6) ד0070 | 12 °° >69; in Al ₪1 pr להו 16 6 םֶכיִתְנָעַו | >5 |

 14 5% >6%38 sed 6 = 4 יתא | ל 6NA(S?)< | 14 * 1 ₪ 6 66 יִתיֵאְרַנְו |
 5% <6; in 48 1 6 0 םֶכְתּובַש et pr Dy 6 Var® np | 15 1 6 60 לָבָבְּב |

1 .6> 20--16 



 694 הימרי 28—29,17

 םֶכיֵחַא תאּזַה ריֵעְּב בָשויַה םַעָהלַּכ-לֲאְו דִוָד אַפַּכילֲא בֵׁשֹיַה
 םָלְׁשִמ ' יִנְנַה תֹואָבִצ הָוהְי רָמָא הָּכל :הלונַּב םֶכְּתא ואצודאל רֶשֲא
 םיִנֲאְּתַּכ םתוא יִּתַתָנְו רֶבָּדַה- תֶאְו בֵעְרָה-יתֶא בֶרֲחַהזתֶא םָּב
 *בעְרּב בֶרֲחַּב םֶהיֵרֲחַא יּתְפַדָרְוי5 :עְרַמ הָנלֶבָאְתְאל רֶׁשֲא יםיִרָעָשַה
 :הקרשלו המשל הלא ץֶרֲאָה .תֹוכלְמִמו לכל העוול םיִּתַתְנּו רֶבָּבַבּו
 עְמְׁש-אל-רׁשַא תחָּתיפ :םָׁש םיִּתֲחִַּהרְׁשַא םִיֹּגַה"לְכּב הַּפְרֲחְלּו
 םָּבְׁשַה םיִאְבְּנַה יֵדְבע-תֶא יםָהיִלַא יִּתְחָש רַשָא הָנהְידםַאָנ יִרָבְּדדלֶא
 -לָּ הָוהְיירַבְד עֶמׁש םָּתַאופ :הָוהְי-םאָנ יםַתָעַמְש אלו חשו
 הָוהְי רַמָאז הכי + :הָלַבְּב םלׁשּוריִמ יּתחׁש-רֶש הגה

 he bres ב םֶתא גה ירקש יִמָשְּ םכל םיִאּבגַה הלשעמ
 הָדּוהְ תל ל הלל ל םֶהַמ יחַקְלְויי :םכיניעל םָּכִהְו לבבל
 למ םֶלק"רָשא יבָחֶאְכּו ּוהיְקְדַצְּכ הוה משי רמאל לָבְבְּ רֶׁשֲא
 םֶהיִעַר יִשְנתֶא ּופַאניו לאָרְשִיְּב הָלְבִ ושַע רשֲא ןעי :שָאְּב לבב
 "םָאְנ דָעְו ַעָריִוַה יֵכֹנֲאְו םיִתיּוצ אול רֶׁשֲא "רקש יִמשַּב רֵבָד ּורָּבַדִיַו
 "הכי :ירָמאל ירמאת ימלחגה והעַמשלָא | פ :הָוהְ

 0 us םלׁשוריִּב רֶׁשֲא ,םַעָהלָּכלֶא ייִרָפְס תמש
 תַחָּת הב ּךנֲתְנ היה :'רמאל םיִנֲהְבַהִלּכ לֵאְ ןפכה הישעמ
 אָּבְנְתִמּו ענְׁשִמ שיא הָוהְי יתִיַּב םיִדקְפי תֹוָנָהְל ןַהְּכַה עֶדיוהְי
 יִּתְרַעְג אָלי הָמְל הֶּתַעְו :קְניִאַה לָאְ תֶכּפְהַמַה-לֶא ותא הָּתַתָנְו

 לב 'רנַלַא חלָש ףֿפ-לע כי :כָל ָּבנְתְמה יִתֹתנעָה ומי
 :ןָהיִרְּפ"תֶא ּולְכִאְו תוננ ְּעטנְו ּובָשְו םיִּתָב ּוֵנְּב איה הָּכְרא מאל

  A Téa dBpwra 2 rd Eoxara*1לע | 17 5 16 50155 569 תאו | ל שק; 16

  cf 24,2 | 181ןערַמ  || > 8הָרָעו ?( , nis; 61 1 prb )cf 24,2 et $9) n(םיִרָתַאָה
6 mlt MSS 08 i | ל 0 העל, 16 א העוול | = pc 2155 77] | 
Ig * 5 םֶכיֵלֲא | Plc 0 cf sh! ּגעמש | 20 5 הָתְלְנָה | 2ז ** <6, gh 

 | רֶקַשּב  | || = <6 (in 4 ft 1c AOS'בצא | * 16 6 לע | 5 >6 | 6 6 לעו
 | | 23 * 61 6 6ּוחְקָלְו | * קצמ 16 6 לכב | < 1 6 07 בֵאְחַאְכּו 6 * 22 | 6> '
 || | * <68דע | 24 ** 8 רַמָא נה 'שו  dl?c 6 61עַדויָה, א עדי (א)וה; 0 *
25 ** <6 (add?) || *-* 5 iba nw) 66 aiiter | 5 >6#, 1 ₪ 6 $ רפס 4 
29 || 4 >6, prb add || >> >6, ₪ 61 | f 6 רמאת (cir); 1 4 | 26-38 

 [ 6 al habet text | 28 ** 6 N]Qתיבב) | 27 יי  )42M5S5תיִבָּב דיִקָּפ
 . P|? 6 006 6ןָּכילע



29,29— 30,10 JEREMIA 695 

 :'איִבָּנַה ּוהָיְמְרִי יִנְְמְּב "הָזַה רֶפַפַהְדתֶא "הפה הָיָנַפָצ אָרְקינ>
 הלוגה-ילכ-ילע חלש :רָמאל והָיִמְרְידלא הֶוהְיְדרַבְּ יהְיָבס

 בכל אָּבִנ רֶׁשֲא ןעי יִמְלֲחנַה הִיְעַמְׁש-ילֲא היהְי רַמֲא הָּכ רמאל
 רַמָא"הְכ כָל :רקש-לע םֶכְתֶא חַטְבַיִו יחל אלי יִנֲאו הָיַעְמְש
 שיא ל ss רערנדלעו ימלחנַה היְעַמְׁש- לע דקפ יִּנְנַה הֹוהְי
 מעל הָשע ינא-רָשַא בוטב האידאל יהזַה םעָהְּךותְּבִי ו בשה
 2 :*הוהו-לַע רָּבִד הָרְסדיִּכ הוהְי"םֲאְני

 Bs הב ּרָמאָל הָוהְי תַאַמ והמוילא הָיָה" רֶׁשֲא רָבּדַהְ 30

 תּוְׁש-תֶא יְִּבְׁשְ ההיא םיִאב םיַמָ הָגַה יֵ "רֶפְסלֶא 6
 יִּתְתְנרָשַא ץֶרֶאָהְד לא םיִתֹבׁשַהַו יהָוהְי רָמָא הָדּוהְִו לֵאָרְׂשִ יִמַע

 לָעְרשּו"לֶא הָוהְי רד רֶׁשֲא םיְַָה הלאו פ  יִהּשְיִו םָתֹבאל
 הָוהְי רָמָא הכײָּכפ :הָדּוהְוהלֲאְו

 :םלֶש ןיִאְו דַחַּפ 'ּונָעָמְש הָרָרֲח לק
 לףכז ליסא ּואְרּו "אָנּולַאש

 'הָדלּיּכ ויִצָלְחִַע ויָדְי רֵבּג"לְכ יִתיֵאָר עודמ
 ייוהל :ןוקרְִל | םיִנְפ"לָכ ּוָכפֲהְָו
 ּוהָמּכ ןוַאמ אּוָהַה םִיַה לדָנ יּ
 :ַעָשּוי הָנָּמַמּו בקעיִל איה הָרָצ-תַעְו

 'תֹואָבְצ הָוהְיּוםֲאְג אּוהַה םויב ביה
 קת יִּיִתורְסומּו "ףראּוצ לעַמ לע רֵּבְׁשִא

 :םיִרָז ידוע וב -ּודְבעידאלְו
 םָּכְלַמ דוד תֶאְו םָהיֵהְלֲא הָוהְי תַא ּודְבֲעְו

 2 :םהל םיִקָא רֶׁשֲא
 לֵאָרְׂשִי תָחַּת-לַאְו הָוהָי-םִאְנ בקע יִּדבע אָריִּת-לַ הָּתַאְוי"

 יםִיְבְׁש ץֶרֲאַמי ףערז-תָאו קוחְרמ ךעישומ יִנָנַה יּכ
 29 *>6 | ל <6 | * >6 | 31 *1 6 nonn MSS 6 לֶא | * 416301686[ 6
 לע| 32 * >6 || * 6 אלו | < 6 םֶהְל | % prb 41 6 6 | >> 1 tc 6 םֶכְכּותְּב | 6

“alc 6 | Cp 30,(>3ל) ||  otk dyovrarתֹואְרָל | < כצפ 1 6 6 םֶכְל; 6+  
dlcלע | 3 6.* + תואבצ | 416 6לא() | 5  nonn MSS2 * ךל >6 | * 1 6  

 6 | * 6 ּועְמְׁשִּת 1? דחפו עַמָשְנ | 6 * אנ >6 |? v+6מ םסממ | * >6 |76
 nn; sic 1 ? (rsp) | "1 ןיִאָמ cf 106f | 8 *>6 | * >6 | © 68 לע |

 םֶר- | < 69 םֶת-- | 7 6 avroi (הָּמַה) %9*6 ל; ?dl וב | 9 >68 | |
sed >6 | 10 ** frt l 6 0 Dawn.10. זז = 46,27. 28,  



 696 הימרי 22—30,11

 :דיִרֲחמ ןיאו ןֵנַאְׁשְו טְקְׁשְו בָקְעַי בָשְו
 ּוםְיַּּה"לבְּב הָלָכ הׂשֲעֲא יִּכ ּףֲעיִׁשֹוהְל הָוהיֲאְנ ינא תאי
 טָּפָשִמל ףיּתְרפיו הָלָכ הֶׂשֲעא-אל ִּתֶא ְּךַא םָׁש ףיִתּוצְפַה רֶׁשֲא
 הָוהְי רָמָא הֶכ כי סם  :ָךקנַאאְל הקו

 ְֵּתְִּמ הָלחְנ .ְִרְבשְל 'ׁשנָא
 :ךל ןיא הָלֲעְּת 'תואְפְך רוֶזָמְל" גיד ןה-ןיאיי
 ׁשְרְִי אָל ְּךָתֹוא וחש ךובַהְאְמלּב+

 יִרָזְכַא רסּומ  ךיִתיִּכַה בוא תּכִמ יִּ
 :ךומאטח ּומְצַע ְּךֵנֹוֲע בָר לע

 ָךְבאָכמ שּוְנָא ְּרְבְשלע 'קעְוִתדהמי
 :ךְל הָלֲא יֵתיִׂשָע 'ףיתאטח ּומָצֲע ָךַנָּע בולע -
 יכל יִבָשּב םֶלכי ךיַרְצ-לְכו ּלָכָאְי ךילְכָאדלָּ ל

 :זבל ןּתֶא ּךיְַַּבדלְכְו הַסְׁשְמַל יניטאש ּויָהְו
 הָוהְידַאְנ ּךַאָּפְרֶא 'ְךִותּוּכְמִמּ יל הָכְרַא הלעא ל יבול

 הֶוהְי רַמָאו הב פ :ּהָלְוִיִא שר 'איַה ךןויצ ל ארק הָחְְּנ יֵּכ
 םחרא יןיִתְונְּכָשַּ בוקעי יֵלֲהֲא תּובש בָשדיִנְנִה
 :בֶׁש וטּפְׁשִמ-לַ ףןומראו הלת-לֲע * ריִע הָתְנְבְנְ

 םיִקָחָשְמ לֹוְָו יהָדֹוּת םֶהֵמ אָצְְיַפ
 :ּגרעצִי אָלְו םיִּתְדַּבְכַהְוי ּוטֲעְמִי אָלְו םיִתְּבְרִהְו
 ןופּת ינָפל ותָדעְו םֶדְְּכ "ויָנְב יָה

 ונמ דידא היה :יצֲחְל"לּכ לע יתְדקְפּ
 יִלֲא 'שַּגְנְו ויִּתְבַרָקַהְו אֹצִי 'וָּבְרְקִמ ולָשְמּו"
 'הָוהיָאְנ ילֶא תֶׁשְגְל לתא ברע הז-אּוה יִמ יִּ

 2 :םיהלאל םֶכל הָיִהֶא יכנָאְו םַעָל יל םֶתיָהְוי

 12°56 | ל 65* avéornoa || 5 1 6 693 al 'בָש | 13 cf 46,11 | ** 3 ּךְרזעְל
C (cf 6™S)תאַּפְרל | 14 <6; ) sim 6; 6 666 GXAynpév iarpevongְּךַאְפְרְו  
wy cf4,18|16 | *1 יִקַעְוִּת | ל '\05*  TDW; ₪1 | 15 8 <6; r5b Gtrsp in 

 16 ** םלכ >50; 6 ּולָכאי םֶרָשְּב-?לָּכ | * 05 ףיסש קזפ 1 ףיססש || 17 "6
buy) |סףפ6טט ) cf 14,17 | © dub; 6 DoT?ַּתְכְרַא | * 6 הָלִחִ הָּכַּמַמ  

 4643 61 8 רשא() | 18 * >6 | 6 ותּולְנְ | < 6 םַעָהְו | ָפ = 6 ואצ
 (םְדֹומ?) םרָש; 1 הָאֹצְיְו | ל >6 | 20 * 6 ואָבּו | * 65 םֶהיֵנְב | * (3 םֶת--|

ng] + em abrovg4-4 6 | < 63 םֶהיִצָחל | 21 = 6 (םֶהֵמְל) ּונָמִַמ םיִריְּבַא  
[add]; frt sic 1 cf 1, 1: | 55 8 .םָּברקמ םֶלשמו | < 6 םיִּתַָּבְקְ | % 6 א dro- 

 . | + sh | vs 22 >6טזק(ועסטשש | 5 6 ?סטנא6ש
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 ירָרּוּגְתִמ ירַעָס הָאְצִי הָמֲח 'הוהְי יתָרֲעסוהָנַהי
 לוח םיִעָשְר לשאר לע
 וָּבְל "תומְזִמ 'ומיִקַהדדעְו" ותשַעְדדע .הֶוהְיףִא *ןורֲח בושי אלא
 הָיְהֶא הוהידםֲאְנ איָהַה תַעְּבִי 31 : "הב ּונָנֹוּבִתִּת םיִמָיַה תיִרֲחֲאַּב
 :םעל ילווה הָמָהְו לארי יתוחַּפְשִמ לכל םיהלאל

 הָוהְי רָמָא הב
 יבָרֲח יֵדָרְׂש םַע" רֶבְרַמּב "ןח אָצְמ
 ייל הָאְרנ הָוהְי קוחְרמי :לֶאָרְִי וָעיִגְרהְל ךולֶה
 :ידָסָח ְּךיִּתְכְׁשִמ ןָּב"לע ךיתְבַהַא םֶלוע "תַבֶַאְ
 'ָּךופְת יִדְעַת דע" לָאָרְׂשִי תַלּותְּב תיַגְבנְו ְךֵנְבָא "דע

 :םיִקְחָשְמ ילוחְמּב תאָצְְו
 :'ּוללַחְו 'םיִעָטְנ ּעָמָנ ןוְרְמֶש יִרָהְּב םיִמְרְכ "יִעְּמִת ידוע
 םיִרְפֶא 'רֶהְּב יםיִרְצְנ ּואְרְק" םוידשָי כ

 ס זּוניַהלֲא הָוהְדלֶא ןויצ הָלֲענְו ומוק
 היה רַמָאו הָבדיִּב

 ּורָמַאְו ּולְלַה ועיִמָשה "םיִוּגַה שאְרְּב ולַהְצְ החמש .בקעיל נר
 :לאָרְׂש תיִראׁש יתַא יְְמעיתֶא הָוהְי 'עשוה

 (- תָרָליְו הָרָה 'חספו ךוע םָב
 םֶליִבֹוֲא 'םיִנּונַחתְבְו אבי יִכְבַּב הָנַה ּובּושָי לדג לָהָק
 הָּב ֵלׁשָּכִי אל רַשָי ֶרֶדְּב םִיֿמ יִלָחְנְדילֶא םַכיִלוֲא
 פ  :אּוה יֵרָכְּב םִיָרפָאְו בל לָאְרשיל יִתיִיָהְדיִּ

 ּרַמָאְו - קָחְרִמִמ םיֵאָב ּודיִּגַהְו "םיוג הָוהְידרַבְד ּוֵעַמְׁשיפ
 :ֹורְדֲע הָעֹרְּכ רָמׁשו ּונצְבקי לֵאְרְׂשִי הָרְזִמ

 23. 24 cf 23,19. 20 | 23° 6 61 | * 6+ האצי | * 9 לֶלּוחְתִמ | %>6 ||
 5 6 ? אובי | 24 * > 23,20 | °° <6*, dl || > Vrs nln | % 5 23,20 + הָנָּב |

prb2 9% 68 60ק0צ 06קןג6צ (םח?); 1  | sgכ 1, +" לכ >% | 5 68 ) 

 עוגרמ (אצמ) יִתאָצָמ cf 6,16 | => 66 בֶרָמַקב םֶניִדְבא םעכ | 3 * 6 ול; 53+
sim 6 | * 203155 686 ‘nN || > ₪1 ‘ng 6+66 cf St | 4 * 6%יל רָמִאיַו  

 יכ 6% דוע | = 6 ָךַפְת יִחָּקַּת 6*%+דוע | < 638 לַהְקְב | 54 | ל 68
 ועִָּת | << 65ג ּועַטְנ; ₪1 יִעַטּת עוטְנ | %1 + cf( 6) לָלַהְו | 6 == 6 = (6א
 DJ (sg ארק (cantatoruns) || 5 6 ירהב 6 5) | ל 3 >6 || ל 1 6 6 םיוג |

 lc Gt‘ שזה | 51 6 66 ומע | < 1? תֶאְו | 8 = 6 ןֹופַצִמ | *-ל 69 = דַעומְּב
 הַמָּפזה( 14 | g * 62 ואצי, prbl | * םיִמּוחְנַתְבּ | <16 6 לע | 6 8

 אלו | ro * prb al | * 69 ורמא; 1?
 ו 5
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 :ּונָמִמ 'קֶזח דִָמ יולָאְנּו בקענתֶא הָוהְי הָדָפיִכיי
 הָוהְי בּוטדילֶא 'ּורהְנְו .ןויצהיםורְמב נגרו ּואָבּויי

 רֶקְבּו ןאָיִגְבְלעְו רֶהָצִײלעֶו ׁשֶריִּת"לעְו "דיל
 :דוע הָבאְָל ּופיסּוידאָלְו יהָור ןְגְכי םָׁשְפַנ הָתְָהְו

 ְָחִי םיִנָקּו 'םיִרֲחַבּו 'לוחְמְּב יהָלּותְב חַמְׂשִּתי זָאי
 :םָנּוגיִמ םיִּתְחַמְׂשְו יםיִּתְמַחְנְו ןושָשָל םֶלְבֲא יִּתְכפֲהְ

 עָּבְשִי יבּוט"תֶא יִמעְו "שב יםיִנֲהְּכַה ׁשפְג יָתיִנרְויצ
 הּוהְי רָמֲאוהַּכיפ ס :'הָוהְי-םֲאְני

 םיִרּורְמַת 'יָכְּב .יַהְנ עֶמָׁשִנ הָמְרְּב לוק
 םֶחָּנִהְל הָנֲאַמ "הנבל הָּכַבְמ לָחְר

 הוהְי רָמָאּוהַּכֿפ פ ::נגִא יִּכ יָהיָנְּבִלע'
 יהָעְמַּדמ ךיָניעְו יֵכְּבִמ ךלוק יִעְנַמ
 :ביוא ץֶרָאַמ ּובָשְו 'הוהְי-םִאְנ ּךֵתָלעַפַל רַבָׂש שו יִּ
 :יםָלּובְנַל 'םיִנָב ּובָשְו 'הָוהִיהםָאְנ ךֶתיִרְחֶאְל הָוְקִּתדשנְו' יז
 דֶדּונְתִמ םיִרְפֶא יִּתְעַמְׁש עוָמָשי

 'דָמָל אָל לֶנָעְּכ ירפְוֲאו ינתְרסו
 :יָהלֲא יהיהְי הָּתַא יכ הָבּוׁשֲאְו יִנְבַשַה

 יִּתְמַחִנ יֵבּוׁש יִרְחֶאְדיִכ
 ךְרולע יִּתְקַפס עדנה יֵרֲחֶאְו
 :יָרּועְג תַפְרֶח יִתאָשְנ יִכ  "יִּתְמְכִניםגְו יֵתְׁשָּב

 םיִעּוׁשֲעְׁש רֶלָי יםַא םִיְֹפֲא יל ריקנ ןֵבֲה*י
 ידוע ּונבְְּזָא רֶכָז וב יִרְּבַד ימי
 פ  :הָוהָיםָאָנ ּונָמֲחַרא םחב ול יֵעַמ ּוָמְה ןפ"לע

 'םיִרּורֲמַּת יל יִמָש  יםיִנָיַצ ְּךָכ יִביֵצַה*י
 זז * 1 ft 6 6 ֹולָאְג | * 66 םיקזח | ז2 * 1 קזמ 6 6280 רַהְב | ל 66 ואבו?

prb 56 1 | %6 לע;  © | zxordovrai; 1 frt 1J3Q| idque antea dl60155  
 'ד ץֶרָאְלַע || << 66ג ירפ ץעֶּכ | 13 ** 6% קטז | ל 62 'ב לַהקָּב | "15 5
 66 'חב | % 6% ורחל | < >66 || ! 62 לְבַאל ed 6 14 cסת} | 14 * 66 + יול יִנּב
 1 4 | ל dl c GSR) || =< <6 | 15 2 frt add | ל [fit 6 696 יכבו | © >6%|
 4-4 dl c 658% | > 1 6 Vrs םֶניִא | 16 * 65 ךעַמְּדִמ | >6 | 17 ** >6 |
 (5* 5 ast( bb 6 aliter || 5 >6 | 18° 6+ יִכנָא | ל 62 רַמְלֲא אל? 1? רָּמְלְמ אל) |
 < (mtr cs) 61? | 19 * 622 ױ_ || * ₪ 1 יִרְסּוַה | = 68 תֶשּב םויזלע | < 64
 kai 07656056 טסו || 20 * 665 ןַּב | * >663 | < dl 6 665 | ° prb 1 6 668 יל{ |

>6S | © 6 (cf £X) ruw-6000 9 | ל  cf 5% al1 6 # םיפצ  frt5 65% ןויצ;  ar 
 ;piav (e tiuwpiu?) 1 םירמת ? 5 רָּבְרִמַב יִבָשּו.
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 "יִתְכָלִה ְֵּרַּב .הָכְסִמְל ףּבל יִתָש
 ּךירעלֶא יִבָש לֵאָרְׂשִי תֶלּותְּב יבּוש

 יהָבְבּושַה תּבַה ."ןיקֶמחְתִת יִתְמדַעי ּיהֶלֶא
 רָב בבת הב ץֶרְּב' הָׁשְדֲח 'הָנהְ אבי

 הי הוה כרב 'םָתּובָשתֶא יִבּושְּ יע הָּוהְי ץֶרֲאְּב הּנַה
 םיִרְכַא וָָחִי 'ויָרָעְילְכְו הָדּוהְי *הָב ּובְׁשְְוי=צ ישָדְפַה רה .קָדָ
 :יִתאָלַמ הָבֲאָּר ׁשָפְנ"לָכְו הָפיע שפג יתיורה כ ירֶרְעָּב 'ּעְסְנְו
 םיִמָי "הָּגַה הם יל הָבָרֲע יִתָנְׁשּו הָאְרֶאְו יִתְציִקַה תאָזלעא
 עַרֶז הֶדּוהְי יתיּב'תֶאְ אשי תיִּבתֶא' יִּתְעַרְוְו הָוהְיְדֶאְנ םיִאָּב
 ץותנלו שותָנל םֶיֵלֲ יִּתדְקְׁש רֶׁשֲאַ הָהו> :הָמָהְּב ערֶזְו דא
 -םִאְנ עֹוטְנלְו תֹונְבִל םָהיֵלֲע דֶקשא כ ערָהְּ ידיָבָאָהְלּ סֶרַהְל"
 דוע ורְמאידאל םֶהָה םיִמיַּבַּפ :הָוהְי

 :הָניֶהְקִּת םיִנָב יִגשְו רֶסֶב ּולְכָא תובָא
 הָניִהְקִת רֶסְּבַה 'לָכאָה ימָרֲאָה"לּכי תּומְנ דנועּב שיָא-מָא כי
 לֶאָרְׂשִי תִיבתֶא יּתַרָכְו הָוהיםִאָנ םיִאָּב םיִמָי הָנַהֹי ם :וָּגׁש
 םֶתֹובֲא-תֶא יִּתַרְּכ רֶׁשֲא תיִרְּבַכ אָל** :הָׁשְדֲח תיִרְּב הָדּוהְי תִיּבתֶאְ
 -תֶא ּורַפַה הָּמֵה"רֶׁשֲא םִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ םִאיִצֹוָהְל םֶדָיְב יִקיזֲחַה םּויַּב
 א רֶׁשֲא יתיִרְּבַה תאו כג :הָוהְייַאְנ םֶב תל יִכנֲאְו יִתיְִּ

 rks הַמָהְ 6 חל יִתיְיִה "הְָבּתְכֶא םּבל לע קב
 עד רמאל ' ֹויָחֲא-תֶא ׁשיִאְו ּוהָעְרתֶא שיא ידוע דמי אלו :םעְל
 יִכ "הֶנהְידםֶאְנ .םֶלּודְגדדעו םנַטְקִמְל יתוא ועד םלוכ יִּכ הָוהְיתֶא
 הוהְי רַמָאוהָכ ס :דֹוע"רּכְזַא אל םָתאטֲחלּו םנֹועל הֵלְסַא

A ו 

 הָלְיַל רֹוֲאְל םיִבָכֹוְכְו חַרָי תֶקִח םַמֹו רֹוֲאָל שָמָש ןתנ

sic )el sim) 1 (conj 6 22) |(הינא) הָנא ; +  vel2ז %16 ס ּתְכְלָה | < 69 הָלֵבֲא  
 22 * 64 יִבּושָּת | * 66 הָבְּבַשְמל | < 6%+-(שֶדְמְ עַטַמְל הָעּושת? | = 6 ₪

6S°F6 166000 0 | 23 35-* >68 ; 5% 501 'בצ א || ל 1 6  dwrnpig 
Tp | 24 °° 6%6£ סזאסוסצ (600) || * 682 A énותובש | < 64 ְּךּורָּב | +  

 ירע יֵבׁשֹויְו | ל 68 וצְרַאלֶכְו | < 16 3269 'דע יעסנו | 25 6% 'נ"לָב | 27 *
 praem 7 |» sex || < <6 | 28 == >66 | ל >6 | 29 >66 | 30 ** >6
 ft dl | * 6 לַכאְו | 32 645 יִּתְלעֶּנ | 33 * 6 יִתיִרְּב |  תסממ MS יֵנְּב |

prb 1c 66 nq | = <66 |ל  | alתתנו | 34 * >68'%  prb 1 6 24MSS5  
in 6 post v 7.35. 36  

45° 
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 :ומש תֹוֲאְבצ הָוהְי ויָלֵנ ּומֲהיַו םיה עגר
 הָוהי"םֲאָנ .יִנָפְלמ הלאה םיִקְחַה ּושָמָיָא6

 פ :םיִמָּיַה לָּכ יִנָפְל יג תויְהָמ ותְבְשְי לֵאְָרׂשִי עז םנ
 יהוהְי רָמָאו הכיל

 הֶטמְל ץֶרָאיִדְסּומ "רח יהָלעַמְלמ מש 'יַמײםַא
 כ = :"הָוהְיםָאְניּוׂשְערֶׁשֲא-לְּכלַע לָאָרְׂשִיערְזזלֶכְּבסַאָמֶא יֹנַא-םנ
 ֶאָגנֲח לְּנמִמ הויל ריִעָה הָתְנְבנְו הָוהָיימֲאְ < םיִמָי הָנַה*

 בָמָנְ" בָרָג תַעְבִּג ילע יונג הָּדמַה "הוק דועי אָצְְפ הָּנַּפַה רעש"'דע
 הְדִק לַחֿנ-דַע "תומרָשַהילֶכְו "ןָשְּרהְו םיָרְְּפַה קָמעָהלָכְו < :הָתָעּג
 כְרָהי-אְלְו ׁשֵתָנִיאְל הוהיִל שד הָחָרְוִמ םיִסּוּפַה רַעַׁש תפר
 ס :םלֹועְל דוע

 ריִריִׂשֲעָה תֶָנָשַּב הָנהְי תֶאַמ ּוהימְרִידלֶא הָיָהְדִרַשַא רָבְּרַהי 2
 רצאָרְדכּובנל הַנְׁש הרשע הָנֹמְׁש הָנָשַה איֵה הָדּוהְי למ ּוהָיקְדַצִל
 אּולָכ הָיָה יאיֿבנַה ּוהיִמריו םֶלָשּורידלע םיִרְ לֵב למ ליַח יזָאְו
 למ ּוהיִקְדַצ ואל רֶׁשֲא :'הדוהְי דלמ'='תיב רֶׁשֲא הֶרטַמַה רצֲחְּב
 תנ יֵנְנַה הוהְי רַמָא הָּכ רמאל אָּבְנ הָּתַא עּודמ רמאל יהָדּוהְ
 ל יהָדּוהְי ְךֵלַמ" ּוהָיִקְדצְוצ :ּהָדָכְלּו לָבָּבְדְלַמ יב תאָּזַה ריִעָהתֶא
 יֿפ-םע ויַּפ"רִּבַדו לָבֵּבְַּלַמ דִיְּב ןַתָּנִי ןֶתֶּנַה יִּכ םיִּדְַּבַה דִיִמ למי
 הָיָהְי םָשו 'ּוהיְקְרִצ"יתֶא ףילוי לָבָבּו5 :הָניִאְרַּת ויָניֵעתֶא ירניעו
 , :"וחיִלצַת אל םיִּדָשַּכַהתֶא ומחלת יִּכ הָוהְידםִאָנ ותא יֵדקפ"רע
 ןָּ לַאָמַנֲח הֵּנִהל :רמאל "ולא הָוהידרַבְ 'היָה ּוהָיִמְרִי רָמאויפ
 ז יִּכ תֹותָנעְּב רשא ידָשתֶא ל הנק רמאל ְךילֲא | אָּב ד לש
 הוה רֶבְּכי יב לֵאָמנֲח יִלֶא אביו :תֹונָקִל הָלֲאָנַ טּפְׁשִמ
 רשאי תֹותְנעּב-רֶׁשֲא יִרָשתֶא 'אנ הנק יא רמו ּהָרָטַמַה רֶצֲח"לָא

 36 1 6 GAY תבשי | 37 **>6 | ל 69 ּומּורְי (טשש6ף) || * 693 +- הוהי םָאְנ |
6% rarewvwe?) || 5 : <4| + לכ 64 || 5-6 in 64 trsp post 5לארשי | 38 *1ת . 

: 48155 Q Vrs םיִאָּב | 5 516 9 Vrs (>mlt MSS) || 39 *°>6;1cK ,הוק QP | 

 הָתעבנ $   | 30b. 4090דע  | > ₪ 1 6 ca r2MSS 66םְֶּגָנ; 1? הָּבְגַנ 6
| aliter | 40 *1 6 mlt Mss Q’A (cfb nib nT?) |תומְדָשה || * 39 דע | 
 | הָנָשַּב א תַנָשַּב | 2 * וא >6 | * >6 | 5 1? תיִבְּב  | Cp 32, 1 0אלו 6

 הָלְבְבּו  | 5 = prb 1 68ויניעו  | 4 = <6 | * Oְךְלמַה | 3 63 'דצ ךָלַמַה 6 4-
  1 6 SA nl cfלי | ל ₪ 6 2 61 | 5 3 תּומי ₪ 56 1 | 9% >6 | 6 ** קזט

 ; | ? 68 ךַיײלֲא 566 61 8 | 8 * 6** יִדּוד םִלַׁשְָּב | ל a1 6 6 | י>0 |
add; in 6 post ‘TW.8% א ל | = < 



32,9—22 JEREMIA | 7סז 

 עּרָאְר 'ְףלהנק הָלֲאּנַה ךְלּו הָשְריִה טפשמ ל יִּכ ןיִמְנְנִּב ץֶראּב
 רֶׁשֲאְ' יִדדְְְּ לאמנת תֶאַמ הָרָשַההתֶא הָנְקֶאָוַפ :אּוָה הָזהְידרְבְד יּכ

 יָה הָרְשִעִ םיִלקׁש הָעְבש יףכַהיתֶא ול"הלקְׁשאְו 'תָתְנעב
 :םינְזאָמְּב ףָסּכַה לֶקֶשָאְו םיִרֲע רַעֲאָו םתחֶאְו רֶפַּסִּב בָּתְכֶאְו יי
 :יינָלְגַה"תֶאְי יםיִקֲחַהְוהְַמַהיםּוָתָחָהיתֶא הנקמה רֶפָס"תֶא חַקֶאְויי
 יגיִעְל הָיַפְחַמְְּב הּיְרגְָּב ובלא יהָנְקִּמַה רָפָּפַה-תֶאי ןתְאְוי

bs6 דא  pte2 ניל ד הנקה ה רָפְְּ \  

es eee 

 יהוה יולגַה רֶפְס תֶאְו םּותָחַה תֶאְו הזה הנקמה פס תא יהא
 רַמָא הָכ יִּכפ פ :םִיָּבַר םיִמָי 2 ןעמל שֶרָחיילְכַּב יחַּתַתְנּ

 -לֶא הנקמה רֶפְס"תֶא ית ירא .ais לְפְתֶאְו 5 מ ו תאּוה
 ָתיִשָע הָּתַאו 'הָּגַה הוהָי יינדַא ּהָהֲאול :רמאל הָיִרְְרּב ור
 יאלפיאָל הּיּטְנַה ְּךערזבּו לוגַה רח ּב ץֶרָאָהדתֶאְו םִיָמָשַהדתֶא
 קַח תֹובֲא ןְוע םֵּלׁשְמּו םיֿפְלַאל סח הֶׂשֲעַפ :רבְּלכ ָךמִמ
 לֶגנפ :יוִמְׁש תֹואָבְצ הָיהְי רּוּבִּנַה לודּנַה לאה םֶהיִרַחֶא םָהְיִנְּ
 יםֶדָא יִנְּ ָכְּדילָכ-לע יתוחקְ ףיגיע"'רָשא יהילילעֶה בֵרְו הֵצֲעָה
 םיִתְּפֹמּו תותא ּתְמַׂש-רְׁשַא=> :ויָלְלעַמ יִרפַבְו ףיַבְרְדּב שיאל תתל

 סוכם ָלְהֶשָעִתַו אבו לארי הוה םונה-דע יְמֶרָאְּב
 םיִתְפֹוְמְבּו תֹותֹאְּב םיִרְצִמ ץֶרֶאִמ לָאְרְשַידתֶא ךֶּמַעתֶא אָגתנ יי :הזַה
 ץֶרֲאָה-תֶא םֶהָל ןֶתִתַו = לר אָרּומְבּו הָיּוטְנ עָּרזָאְבּו הָקָזֲח יב
 :שָבְדּו בָלָח תָז ץֶרֶא יםָהָל תַתְל םָתֹובֲאְל ָתְעַבְׁשנרֶׁשַא תאוה

dlc 6]גח תאמ< || ' (sS*9 ** 6 'נח הדש  || rpeoBureposסט  kai8 © 6  
QO%1 6 6 ףַסָּב | זז 5 61 | ל-ל | 6 6 | = ₪ 616 65 | 12°  | dlc666  

cf 6; fit 1יהב =  ca IoMSS 6s6 6 ותא | ל 1 6  prb5 רַפְס: 1  

prbיי 639 יִניְִּ | < - 416 6 | 6 רֶׁשֲא | 1456 | ל-ל 816 6 | =<  
 ;c A dl 5* הזה, al cod etiam םותחה תאוא | 5 1 6 6% inndנו; %9*6" ּתַתָנְו |
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cf 6 | 22° = 6 
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 תַא ּוכָלָה"אְל 'ךְתוְרתְּו ףֶלוקְב ּועָמְשאלְו הָתֹא ּושְרִיִנ ואבו
 -לָּכ "תֶא םֶתֹא 'אַרְקִּתַו ּושָע אָל 'תושעל םֶהָל הָתִּוִצ רָשַא-לָּכ
 ךיַּב הָנִּתַנ ריִעָהְו ּהָדְכָלְל ליִעָה ּואָּב יתּוללפַה הּנַה4 :תאוַה הָעְרַה
 ירשו רבה בַעְרַהְו בֶרֲחַה יִנּפִמ היל םיִמָחְלָּנַה םיִּדשַּבַה
 ףל"הנק יהוהְי יִנדַא" לא תְרַמָא הָּתַאְו5 :יהָאר ָךְנהְו הָיִה 'ִּתְרַּבּד
 ספ | :םיִּדָשּכַה ִיְּב הָנּתַנ ריִעָהְו םיִרֲע 'ִדעָהְו ב הֶרָשַה
 יֵהלֲא הוהְי יִנֲא יהָּגַהְל :רמאל יוהימרי"לאי הָוהיִדרַבְּד יהיו
 ןתנ יִנָגַה* הָוהְי רַמָא ה פל :רָבָּבילּ אלו יִנמִמה רֵׁׂשְּב-לְכ
 לַבּב- דלמ ירַצאָרְדכּובְנ ךָיְב'ּו םיְֹׂשַּכַה דבי תַאּזַה ריֵעָהיתֶא
 ריִעָה-תֶא ּותיִצָהְו תאּזַה ריעָה-לע םיִמָחְלִּגַה םיִּלָשַּכַה ואבו :ּהָדְְלּ
 לעֿבל םֶהיֵתֹונג"לע ורטק שא םיִּתָּבַה 'תֶאְו ָהּופְרְׂשי שָאְּב תאָּזַה
 לֵאְרׂשִײיִנְב ּויָהדיִּכיי :יִנְיִעְכַה ןעמל םיִרָחַא םיהלאל } םיִכְסַנ ּוכָּפַהְו
 ָךָא לֶאְרשיינב יב םֶהיֵתְרענִמ יניִעְּב עָרָה םישע ָךא הָדּוהְי יִנְבּו
 יּתָמֲחְ" לע ִּפַא-לַ כ : יהֹוהְי-םֲאְנ םֵהיֵרְי הֵׂשְעַמְּב יִתֹא םיִסַעְכַמ
 הֶּזַה םויַה דעְו התא ּונְּב רֶׁשֲא םויַהןְמְל תאֹוַה ריִעָה יל הָתיַה
 רֶשא הדּוהי ינו לארי תַעְרילְּכ לע: :יִנּפ לעְמ ּהָריְסהל
 שיאו םֶהיִאיִבְנּו ָהיִנַהְּ םהיִרָש םָהיֵכְלַמ הָמַה רנָשיִעְבַהְ ושע
 םֶתא ידו םיִנָפ אָלְו רע לא ּונפיר 3 :םֶלָשּוי יֵבְׁשְיְו הָדּוהְי
 תִיּבּב םֶהיִצּוְקְש ףמיׂשיו 34 :רסּומ תַחְקְל 'םיעמׂש םֶניֵאְו .דמלְ םָּכְׁשַה
 ורׁשֲא ילַעְּבַה תומָּבדתֶא וניו :ואַמַטְל ויל יִמָשאַרְקְנ"רָשַא
 אל רֶׁשֲא 'ףלמל ֿםָהיֵתֹוְנְּב-תֶאְו םֶהיִנְּבתֶא ריבעהל םַּנָהְְְב איִנְּב
 יִטֲחַה ןעמל תאּזַה הָבעיְּתַה תושפל יבל- לע הָתָלֲ אָלְו םיתיֹוצ

 בְַחְּב ְּבַלְמ ְךיְּב הֶנְתִ יומא תאר 'תאזַה ריִעָה"
 םַש םיִתְחּדַה רֶׁשֲא יתֹוצְרֲאָה"לְּכִמ םֶעְּבקְמ יִנָנַהִיז :ירָבָהַבּו בַעְרָבּו
 23 * 1 6 תסממ MSS 0436 ךְתְרותְבּו א6 ְּךָתֹּורֹתְבּו | * >6 | 5 6 ? וארקיו
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prb 1 6 61 6 6 ןַתֵּנִּת ןתֶּנַה | ">6 | *>6 | 20 ~  dl 6 668 | 28 ** frt © 

 -תֶא ּופרַשְו | 30 = 616 66 || 32 * ינב >6 || ** 68 'הכו 'רשו 'למו | 33 *6
cfּומיִשְו | ל 6 םֶתֹאָמְמְּב | 35  “KF3 "דַמְלֶאְו | ל 6+ דוע | 34 61 ?,30 |  

dl 6 68 |איִמֲחַה | 36 5 O7,31 | * 63 יֵּבַל + תֶפֹתְּב | * 1 6 6 ְךֶלָמל | <  
 * 1 66לֶע | *>6 | %% 5.1 6 6 רַמא הָּתַא || * 6 יִבָשַבּו | 37 * 6% ץראה.



2-9 JEREMIA 703 

 םיִּתְבַׁשִהְו הּנַה םֹוָקָּמַה-לֶא םיִתבָשַהְו לודָנ ףָצָקבּו "יִתְמָחְבּו יִפאְּב
 בל םֶהָל יִּתַתָגְופ :םיהלאל םֵהָל הָיְהֶא יֹנֲאְו םַעְל יִל ּויְהְו :תַטָָל
 םָהיִנְבלְו םֶהְל יבוטל םיִמָיַה- לָּכ יִתֹוא האיל ידָחֶא ְךרָדְו ידָחֶא
 םֶהיִרְחְאִמ יבּושאדאל רֶׁשֲא םלוע תיִרּב הל יִּתַרָכְופ :םֶהיִרְחַא
 יִתשָשְוי :יִלֲעַמ רוס יִתְלְבל םֵבָבְלְּב תא יִתָאְרִידתֶאְו 'םתא יביטיֵהְלי
 -לֶכְבּו בל לָכּב תָמֲאָּב תאּוַה ץֶרָאָּב םיִּתְעַטְנּו םָתֹוא בימה יםֶהיִלְ
 תֶא הּוַה \םַעָהְהלֶא י יִתאָבַה רֶׁשֹאַּכ הָוהְי רַמֲא הכ"יִּכ< ם :"יִשַפַנ
 הָבּוטַה לָּכ-תֶא ם םֵהיֵלֲע איֵבַמ יֵכֹנֲא ןַּ תאוַה הָלֹודְּנַה הֵעְרָהלְ

 םָּתַארֶׁשֲא 'תאזה ץֶרָאְּב 'הָרָשַה יהָנְקַנְוי :םָהיֵלֲע רב יֵכֹנֲא רֶׁשֲא
 תודָש  :םיִדָשַּכַה ידיְּביהָנְּתַנ הָמֵהְבּו םָדֶא ןיִאַמ איה הָמָמָׁש "םיִרְמִא
 יִביִבְסִבּו ןְְֵנִּב ץֶרֲאְּב םידע דעָהְו םֹותָחְוֹ רֶפָּפּב בּותָכְו ונקי ףָקַָּ
 -יכ בָגְה יֵרעְבּו הָפְׁשַה יִרָעְבּו רֶהָה יֵרָעְבּו הֶדּוהְי יֵבֲעְבּו םׁשוְ
 ּפ :יהְוהְי-םאְני םֶתּובָש-תֶא ביש

 רצחּב רּוצָע ּונָדֹוע אּוהְו תיִנָש ּוהְיִמְרִילִא הָוהְידרַבְד יהנו 8
 הָניִכַהְל ּהָתֹוא 'רצוי יהֹוהְי השע" הָוהְי רָמָאדהְּכ :רָמאָל הָרַטַמַה
 יל יתֹוְרֲעְבּ הקר ל הדאו נע לא אקי משו הוה

 יםיִאְב tad תֹולְלסַה- לֶא םיִצָתְנַה הרּוהי ייבלמ ותל
 יִפָאְב יִתיִּכָהְדרָשַא םֶדָּאַה יִרְגַפתֶא יםָאְלַמְּ םיִנָשּבַהְהתֶא םָתָלִהְל
 ינָבָה :םָתעֶר"ִלְ לע תאוה ריִעָהְמ ינּפ יִּתְרַתְסַה רֶׁשֲאַו יִתָמֲחבּו
 םולָש "תֶרְתִע םהל "יתיִלְגְו יםיִתאָפְרּו אָּפְרַמּו הָכְרַא הל הלעמ
 םיִתָנְבּו לֵאָרְׂשִי תִבְׁש תֶאְו הָדּוהְ תּובְׁש-תֶא יָתְבָשַהְוז :תַמָאַו
 =ילוכל ייתַתלסְ ילּואַטַח רֶׁשֲא יםנֹוע"לְכִמ םיִּתְרַהָמו :הָנשארְבְּ
 ושש םשל' יל הָתְיָהְופ :יִב ּועְׁשַפ יראו ילואָמֲח רֶׁשֲא םָהיִתְגֹו
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 הָבּוטַהילָּכדתֶא ּועְמְׁשִי רֶׁשֲא ץֶרָאָה "וג לָכְל תָרָאְפִתְלּו 'הָלַהְתַל
 םֹולְׁשַה-לְּכ לַעְו הָבֹוטַה"לְּכ לע ּוזְנָרְו ּוָדֲחָפּו יםָתֹוא הָשע יִכֹנֲא רשא

 הָּזַה"םקמַּב עֶמְׁשִי לוע הֹוהְי רָמֲאוהָּכיס ם :ּהָכ הָׂשְע יֶכֹנֲא רֶׁשֲא
 הָדּוהְי יֵרֲעַּב "הַמַהְּב ןיִאַמּוי םָרָא ןיִאמ אּוה בֵרָח םיִרָמֲא םֶּתַא רֶׁשֲא
 :הָמָהְּב ןיִאַמ יבש ןיִאמּוי םָדָא ןיאמ תומָשָגַה םֶלשּורְי תֹוצֲחְבּו
 דתֶא ודֹוה םיִרָמָא לוק הָלַּ לוקו | ןְתָח לק החְמְׂש לוקו ןושֶש לוקי
 תיָּב "הֶדּות יםיִאְבמ ודסַח םֶלְועְליִּכ יהְוהְי .בוטדיִּכ תֹואָבצ הוהְי
 הָכיי ס הָוהְירָמא הָנשאָרְבכ ץֶרָאָה"תּוִבְׁשיתֶא ביִשָאיִּכ הוה
 "דעו םֶרֶאןיִאמ בֶרֶחַה הוה םֹוקמַּבֹו ו הָיָהְי ידוע תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא
 יִרָעַּב רָהָה יֵרֲעְּבפ :ןאצ םיִצְּבְרַמ םיער הָוְנ ויֶרעילְכְבּו "הַמָהְּב
 הָדּוהְי יִרָעְבּו םֶלשּוִ יִביִבְסְבּו ןָמָיְנִּב ץֶרָאָבּו בֶנּנַה יִרָעְבּו ְלָפְׁשַה
 ס :הָוהְי רַמָא הָנֹומ ידידלַע ןאַצַה הָנְרְבעֶּת דע

 רֶׁשֲא בוטה רֵבְּדַהתֶא יָתְמְקהְ הָוהְי-םֲאְנ םיִָּּב םיִמָי הָגַהי+
 תעֶבּו םַהָה םיִמָּיִּב5ּ :הָרּוהְי תיּב"לעְו לֵאָרְׂשִ תיָּילֲא יִּתרַּבְד
 םיִמְיַּבי5 :ץֶראְּב הָקָדֵצּו טָּפָשִמ הֵׂשְעְו הָקָדִצ חַמַצ דול ַחיִמְצַא איַהַה
 יהלזארקיי-רְׁשֲא יִהָזְ הטל ןָּבָשִּת םלשּוריו הָדּוהְי עשְּנִת םֵהֲה

 בָשִי שיא דוָדְל תָרְּכִײאָל הָוהְו רָמָא הָבְיִּבה ם :ּונְקְדְצוהְוהְי
 יִנָפְלִַמ שיא תַרַּכי-אְל םיִוֶלַה םיִנֲהֹּכַלְו :לֵאָרְׂשִייתיִב אַפְּכ"לַע
 יהו סם :םיִמַָהדלָּ חַבָ הֶָשַעְו הָחְנִמ ריטקמו הלוע .הָלעמ
 -תֶא ֹורֿפָּת-םִא הָוהְי רַמָא הב :רומאל והְיִמְרְילֶא הָוהִיְדרַבְּד
 :םָּתְעְּב הָללְויםֲמּוי תֹוָיֲה ייתלבְלּו הלילה יִתיִרְּבדתֶאְו םויַה יִתיִרְּב
 -תֶאְו ואְסּכ לע למ ןב ולתויהְמ יִדבע ךָנְד-תֶא רַפְת יִתיִרְּבְַּנ יי
 דַמָי אלו םִיַמְׁשַה אָבְצ ָפְסְידאְל ירשא= :יִתְרַשִמ םיִנֲהְּכַה םיִוְלַה
 ם  :יתא יתְרַשמ' םִיולַהתֶאְו יִדָבַע דְוְּדעֶרְז-תֶא הָּבְרַא ןֶּכ םיה לוח

 הָּזַה םעֶה-הַמ ָתיִאָר אֹולֲה >4 :רמאל והימְרודלא הָוהְיְרַבְּד יהי
 -תֶאְו 'םֶסֶאְמִיַו םֶהְּב הָוהְי רֶחְּב רֶׁשֲא תֹוחַּפְׁשִמַה יִתָש רמאל ורב
 9° 8 'התּו 6 'הָתְלְו | 5 6 יוג | * סט 61 6 6 | 11 6 ims Vrs ם םֶהָל |
 זס ** 6 'ָהְבּו | ל 41 6 6 | זז * $+ אוה םיִעָבְו cf Ps 1353 | * 0 'בִמּו |
 © 6 006 || זכ * 6** 2 || ל sex | < 65 לכב | 14-26 >6 | 14 *1 לע |

c 23,6 | *"* 515 41155 קידצ = 23,5, 68 201155 3 + ליִּכָשַהְו ָךָלַמ ךְלֶמּו | 16  
 3-+-ומש = 23,6 6 ּהָמַש סע םַשַה | ** 3155 80 והיאָרְקִי 6 ה- | צל 8 ןַּב |
 18 39 ללו | 20 *1 6 רַפַּת | 5 1 6 יתלבל || < 1 םוי | 2:5
 cf( 9) םיולה"תא)ו 'הּכהזתאו | 22 51 6 508 'ַאַּכ | ** קזל 1 יִתְרשַמ 6/ גז |

 24 * 0 םֶסֶאְמ הָנֲה
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 -םִא הָוהְי רֶמֲא הָּכ555 ם :'םָהיֵגְפִל יג דע תֹיָהִמ ןוצָאָני מע
 עֶרָי-םג*5 :יִּתְמְׂשדאל ץֶרָאָו םִיָמָׁש 'תקְח הָלְֲו 'םָמּוי יָתיִרְב אל
 םָהְרְבִא עַרלֶא 'םיִלְׁשְמ ֹועְרומ תַחַּקִמ סַאָמָא יּדְבַע דֹוָרו יבֹוקעי
 פ  :םיִּתְמַהְרְו םֶתּובָש-תֶא "בושֶאדיִּכ בקעיו קחשי

 רצאָנְדכּובְנּו הָוהְי תֶאַמ ּוהְיְמְרִי-לֶא הָיָה"רַׁשִַא רֶבְַּהי 4
 %םיִמַעָהד לָכְ ל תֶלָשִמִמי } ץֶרא יתֹוכְלְמַמ-לְכְ ולח" לָכְוו לבב
 יֵהלֲאי הוה רמָא-הכ> :רמאל ָהירע .לָּכלַעְ .םָלָשּורילע םיִמָחְלנ
 הָּכ ויָלֵא ּתְרַמֲאְו הָדּוהְ למ והיְקר-לָא יתרמו ּךלֶה ילֶאְרְשי

 הָפְרְשּו 'לָָּביְלמ יְב תאזה ריִעָה"תֶא ןתנ יה הָהְי רֶמָא
 דיניעו ןַתָנּת ודָיְבו שפִּּת שפת יִּכ ודִּיִמ טְלָּמִת אָל הָּתַאְו :שָאְּב
 :אוָבְּת לָבְבּו 'רָּבִדְי ףיפדתֶא ּוהיפּול הָניִאְרּת ילָבְּביְּךְלִמ יניִע"ְתֶא
 לע הָוהְי רמָאדהְפ הָדּוהְי ךלמ ּוהיקְדצ הָוהְיְרַבְּד עמש ְּךַא
 יםיִבְלמַה ךיִתובַא יתֹופְרְשִמְבּו תּומִּת םולְׁשְב :יִבְרָחְּב תּומָת אל
 רפי ןודא יֹוֲהְו ופרש וב נפל ּיַהְרָשַא םינשאָרָה
 -לֶא יאיִבָנַה ּוהְיְמְרִי רֵּבַדו6 ם :הָוהְיהםאְנ יִּתְרַּבִד"יִנַא רֶבָדיִּ
 -ךלמ ליָחְ :םֶלשּוריִּ הָלֲאָה םיִרְבְַּהלְּכ תֶא "הָדּוהְי ךלמ והיקדצ'

 שיכיל 'תורתוּגַה הָדּוהְי יִרְע"יָּכ לעְו םלָּוְרוילע םיִמֲחְלַ ל
 :רַצְבַמ יִרָע הָדּוהְי יֵרְעְּב וָרֲאְׁשִנ הָּנַה יִּכ הֶקַזְעְ"לֶאְו

 ךֶלֶּמַה תֹרְּכ יִרֲחֲא הָוהְי תֶאַמ והימרילא הִיָהרְׁשַא רבה
 :רוְרּד 'םַהְל אָרְקְל ישר רֶׁשֲא םעֶהילְכ"תֶא תיִרּב ּוהָיִקְדצ

 םיִשפָח הָירְבעֶהְויֶרְבעַה ֹותָחָׁש-תֶא ׁשיְִו ודְבע-תֶא שיא חלל
 -לֶכְו םיִרָׂשַה-לְכ יּועְמְׁשיַו < :ישיא ּוהיָחֶא יִדּוהְיְּב םָּב"דְבע יִּתְלַבְל
 לתָחְפְׁש-תֶא ׁשיִאְ וּדָבְעְדתֶא שיא חלש תיִרָּבב אְּב-רְׁשֲא םַעָה
 -יִרַחְא ּובּושיויו: :יוחלשיו ועָמְשיו דוע םָּבדְבִע יִתְלָב םיִשָפח

cf 20; (ad 5 77 usted 7 ac nocle |24 "ל 0 יִנָפְל | 25 1 םוי  

mit MSS 0ל 50 לשמ || < 1 לע | 9  || sq)ו  +) prb add5 39 'תו | 26 =  
 בשא א בּושָא | Cp 34, 1 * 'מ >6 || ** 6 ותְלָשמִמ | = >6 | 2 ** >6 |

in marg) |ןתנה | 5 6 + ּהָדְָלּ ('רשו 3%  prb dlc 6 | = ft 1 6 6 jnל  
cf 24 >] A <6 560 dls lc Pal6 ריבוע  prblc3  

f= | = <61? דָּפְסִמְכּו | * 6 םיִכְלֹמַה  itaqueמָכּו; 63 'ל ודפס רֶׁשֲאַכְ ' 
 sed cf 8* | 4 >6 || * prb 16 64 ודפסי || 6 * >6 | 1 6 6 'צ ֶלַּמַה | 7 * לכ
 <6 || * prb dl c 6 sed cf 3* | < 1 < 6% לעו | (1p | 8 * לכ >6 | °° >6%*
 sed cf GAR || > ₪ dl 6 63 | g 1 prb (cf SE'AZY) יִדּוהיִּב שיא םֶדְבְע יִּתְלְבְל

 ּוהיִתֶא | זס * 6 ובושיו, pb sic 1 | °° <6; dl prb ועמשיו (>5") | זז *+* >6 .
prb dl; in 48 45155 Din. 
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 יםּוׁשיִּבְכיו יםיִׁשְפֲח וחלש רׁשֲא תֹוחָפְׁשַה-תֶאְוםיִדְבעֶהתֶא ּובישינ ןַכ
 'הָוהְי תא והרי ה הָזהְי-רַבְד יָהְיו* פ תחפש םיִדְבעל

 :רמאל םיִדְבְ תיִּבָמ םִירְצַמ ץרָאמ םֶתוא רַאצוה םִִּב סכיתובַ
 ל רֶכָמְיִרשַא יִָּבָעָה 'ויַחָאדתֶא שיא לשתי םיִנָׁש יעֵבְׁש ץָקַמ <
 יְכיֵתֹוְבַא ועְמְשאלו ְךָמעַמ יׁשְפְח ותְחְלשְו םיִנָש שש ףְדבעו
 רָשְיַהתֶא ּשְעִתַ םויַה "םָּתַא יבשת םָנְָא"תֶא ּוטַה אלו יִלֶא

 -תֶא שיא ובְׁשת יֵמׁש-תֶא יללחתו בֶׁשָתו 5 :וילֲ ימְׁש אבק
 ׁשְּבְכתַוי םׁשְפנְל םיִׁשְפָח םּתֲחַלְׁש-רֶׁשַא ותַחפָש-תֶא ׁשיִאְו לדבע
 הָוהְי רָמָאְדהְּכ ןכלז ס :תוחָפְׁשִלְו םיִדְבעל כל יתויהל םָתא
 יִנְנֲה והערל יׁשיִאְו ויַחָאְלי שיא רורֶד ארל ולא םּתַעַמְשאל םֶּתַא
 יִתַתְגְו בָעְרַהלֶאְ רֵבְרַהלֲא :' בְרֲחַה-לָא יהוהְידםֲאָנ רֹורְּ כל א ארק
 םיִרָבְַה םיִשָנַאַהתֶא יִּתַתָנְוא :ץֶראָה תוכלמַמ לכל 'הָענזְל םָכְתֶא
 ינפל ּותְרַּ רֶׁשֲא יתירְּבַה יָרָבְַּתֶא ּומיקַהְאְל רֶׁשֲא יִתְרְּב"תָא
 הָרּוהְי ירש :וירְתּב ןיּב ּוְרְבַעַיַו םִיִנְשִל ּותְרִּכ רֶׁשֲא נעה
 ןיּב םיְבְָה ראה םע לָכְו םיִנָהָּכַהְו םיִסְרָפַה ילו יֵרָׂשְוי
 'םָשָפַנ ישקבמ דָיְבּו םהיביֵא דִיִּב םֶתוא יִּתַתַנְוִי : ילָנעֶה יָרְתְּ
 -תֶאְוי ץֶרֶאַה תַמָהָבִלּ םִיִמָשה ףועל לכַאמל םֶתְלְבְ הָתְיָהְו
 ישקבִמ דִי םֶהיֵביֲא דָיּב ןַּתֶא ויְרָשדתֶאְו הָרּוהְי"ְרלמ ּוהיקְדִצ
 דםֶאְנ הּוצְמ יֵנְנֲה> :'םכילעמ יםיִלֹעֶה לבב למ יליח ידו םֵׁשְפַ
 הפְרֶשּו ָהְדְכְלּו ָהיֵלָ ּומַחלנ תאּוַה ריֵעָה-לֲא םיִּתְבָשַהְו הוה

 פ  :בֵׁשי ןיאמ הָמָמְׁש תא הָדוהְו יִרָעְדתֶאְו שָאְב
 םיִקָיוְהְי יִמיִּב הָנהְי תַאַמ ּוהְיְמְריהלֲא הָיָהרְׁשא רֵבָּרַהי 5

 תְרַבְדְו םיִבָכַרָה | תיֵּבדלָא ֹולָה* :רמאל הָדּוהי ךלמ והָיָשאיִּב
 :ןיי םָתֹוא ָתיִקשַהְו תֹוכְׁשְלַה תַחַא-לָא הָוהְי תיִּב םֶתּואְבַהְו יםָתֹוא

 זז *16 ה םּושְּבְכיַו, < םִוׁשיִּבְכִיַו | 12 = 01 6 68 | 13 = >6 | 14 D cfז
pers |לל 6 ל ךיִחֶאדתֶא חַלָשַת | 5 >6 | 15 * 6 3.  | sicl15,1. 12 | * 6 שש,  

ca goMSS6 68 || ל-ל >6 || ©  frt dlל >>6 | 16 = 6 ביִשָהְ || ל-ל >65א || 17 ==  
Pt 6616 | דפ **>6 |  add,15,4 | 18 == 6 יִתיִרְּב | ל-* זמ  cf638 -לֶא | 4  

 םַעָהְו | © prb add, >6A || 20 ** prb dlc 6 | 21 *% םזמ 41 6 6 | "1 6 6

 ליחו | 5 GPA םילעל ו ₪ | % 115 6 םֶהיֵלֲעַמ 35 םהילע | 22 6 ץראה |
Cp 35,2 prb dl 6 GF, 
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 תַּפְׁשְל- לֶא הָוהְי תיִּב םָתֹא אֵבֲאְוי :םיִבָכַרָה תיָּב לכ תֶאְו ויֵנְּב

 םינָשה 'תָּכשל לְצַארׁשֲא םיִהלֲאָה שיא הלְנִּב 'ןנח נב
 יגְפלי ןַּתָאְפ :ףפה רמש םֶשְְֶב ּוהיׂשֲעַמ 'תַכָשלְל לעממ רֶׁשֲא
 -ּותָש יםָהיִלַא רָמאָנ תוסכְו ןִיָי יםיִאָלְמ 'םיִעְבָּנ יםיבכַרָה"תיב ןנְּ
 ּגניִלֶע הָגַצ ּוניִבָא בָּפְרְרְּב בֶרְנוי יִּכ ןַיזהָּתְׁשִנ אָל ורמאיו6 :ןיי
 עָרַזְו בת"א תיבול :םָלּוע-דע םֶכיִנְבּו םָּתַא ןוּתְׁשִת אל רמאל
 -לָּ ּובְׁשְּת םיִלָהֲאְב יב סל הָיְהִי אלו עשהאל םֶרכְו ערְזִת"אל
 םיִרְג םָּתַא רֶׁשֲא הָמְדֲאָה ינּפ- לע םיִּבר םיִמָי ּויִחְּת ןעַהְל םֶכיֵמְ
 יִתְלְב ינוע רֶׁשֲא לכלי ּוניֵבֲא 'בָכְרְרֶּב' בָדְנוְהְ לוקְּ עמְׁשנוֿ :םַש
 תֹונְּב יִּתְלְבְלּופ :ּוניִתְנְבּ ניב ּניִשָנ ּונחְנַא ּוניִמָיְדלָּכ ]יידתותש
 םיִלָהֲאְב בשני :ּונָלְהְיִהְ אל עַרֶזָו הָבְׂשְו "םֶרְַ ונּתְבׁשְל םיִּתּב

 רֶצאָרְכּובְג תולעב יהי :ּניִבָא בד ּוננצ-רֶׁשא לכ שעגנ עשו
 ליח יִנָּפִמ םלָשּוְו אובְנְו ּואָבי רֶמאֹנו ץֶרָפָהְ"לֶא "לֶבָּביְֶּלמ
 ee יָהְיְול 5 יםקְשריב .בשגו 'םָרֲא ליַח יֵנְּפַמּו םיִּדְשַּכַה

 הילָּכדתֶאְו ויָחֶאתֶאְו 'היָנַצַבֲחךֶּב 'ּוהָלְמְרִיְדִב *הָיְזִאיתֶא חּקֲאו

 רסומ ּוחְקִת אולה a בשלג הָדּוהְי ׁשיֶאְל ָּתְרַמָאְו ּךֵלָה
 בֶכַרְְּב בֶדָנוהְי "יִרְבּדִתֶא םקוהייצ : יהוהְי-םֲאנ יִרְבּדדלֶא ַעְמָשל
 יִּכ הָּזַה םויַה-רע תש אָלְו ןונתותש יִתְלָב ויבא הּוצ"רְׁשַא
 אָלְ רֵּבַרְו םָּכְׁשַה הֶכיִלֲא יִּתְרּבְּד יֵכֹנֲאְו יטֵהיִבַא תוצמ תֶא ּועָמָש
 םָּכְׁשַה וםיִיִבְּנַה ידְבעילּכ-תֶא םכילַא חלְׁשֲא "ולא םָּתְעַמְׁש
 םָכיֵלְלעֶמ ּוביִטיַהְו .הָעִרה וכרדְמ שיא יאָנ- ובָש רמאל ו לש

 ;יילא םּתְעַמָש אלו ז םָכְנְזֶאתַא 'םתיִטֶה אלו םֶביִתְבַאלְ םבלי יִתַתַנ
 םַעָהְו יםָוצ רֶׁשֲא םָהיִבַא תֹוצִמתֶא בֶכְרְְּב בָדָנוהְי יִנְּב ומיִקַה יב

 3 5 6 lexovav pr lez. | 5 6 lepeuw )6* = AM) 3 qh | < 0+ 6 צ |
 + לכ 61 6 6 | 4 * 65% + ושצסע טוסט sed >6* | ל 6? הָיְנְנַח | © 8 הָיְלַדִּ |

al 6 6 aut! Nth |4 68 תיֵּבְל) | 5 == פזפ 1 6 6 םֶהיֵנְפַל | * 1 6 6 עיִבְּג | 5  
 5 6 | ל ** >6 (6 ו 50) | 8 ** <6 | ל ₪ 41 6 6 | 51 6 689 'שנן | +

Or nonn MSS 66 68 'בו | 9 * 6 םָש תֶבָשְל | ל 6 םֶרָּכ | זז ** >6 | 6  | 
ft sic 1 vel 6635% ?) אֹובָנֲ] הָלעַנ,  ;(ו 'גו אֹובְללe)לע || << 65 אבו אוב  
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 יִתואָבְצ יִתלֲאי הָזהְי רַמָאהֶכ קי :יִלֶא ועְמָש אל הֶּזַה

 אָרָקֲאְ עמ אָלְו הבא יתְרַּבִ עם םהילע יִּתְרַבְד רֶׁשֲא .הָעְרַהִלָּ
 הָוהְי רֿמָא-הָכ ּוהְיְמְרְ רַמָא םיִבָכְרַה תבל "ונע אלו םֶהָל

 פ טיטל יגל רמע בגו ב
 הָדּוהְי ךְלַמ ּוהישאידןְּב םיִקָיוְהיִל תיִעְבְרֶה הֶנָשַּב "יִהְיַוי 6

 -תַלְגִמ ףל-חק* :רֹמאַל "הֶנהְי תַאַמ היְמְרילַא הָּזַה רָבּדַה" הָיָה
 ילֲאָרְׂשִי-לַע ְּיֵלֲא יִּתרבְדירׁשַא םיִרָבְּדַהְד ל תא יִהיֵלֲא ָּתְבַתְכְו פס

 דַעְו יהיׁשאְי ימימ ףילא יִתְַּבִּד םוימ םֶיגַה"לָכלעֶו הָדּוהְילעְ
 יכנא רַשֶא הָעְרֶהְלָּכ תא הָדּוהְי תִיַּב ּועְמְׁשִי ילּוא :הֶּזַה םויַה
 םנועל' תחל הָעְרַה וָכְרַּדִמ ישיִא ּובּושי ןעֶמְל םֶהָל תושעל בשח
 ָךֹורָּב בּתְכִּיַנ הָיִרְגְןֶּב ךוְרָּבתֶא ּוהָיְמְרִי אָרְקיִ< פ י'םֶתאָּטַחְלּו
 :רֶפְסתַלְגְמלע ויל רָבִּדִרֶשַא הָוהְי יָרְבְּדלְּכ תֶא ּוהיְמְרִי יִּפִמ
 תיִּב אֹובָל לָכּוא אל רּוצָע ינַא רמאל ְךּורְּבתֶא ּוהימְרְי הצי
 יִרְבְּדזתֶא יִּפִמ תְבָתְְירֶשַא הָלְנִמַ ָתַאְרְקְו יהָּתַא ָתאְבּו5 :הָוהְי
 הָדּוהְי-לְכ יגְְֶּב םַנָו םוצ םיְּב הָוהְי יתיִּב םַעָה ינְזָאְּב "הוה
 ובָשיו הוהְי יגפל םֶתָּנֲחִּת לָּפִת יגאל :םאְרְקִת םֶהיֵרֲעַמ םיִאְּבַה
 םַעָהְילֶא הָוהְי רּבְּדרָשַא הָּמֲחַהְו ףַאָה לוָדְנדיִּ הָעְרָה וָּכְרדִ שיא

 אָ איבה הירי ּהָנצ-רֶׁשֲא לֶָּכ יהרג" רב שערי :הַָ
 'םיקְיוהיִל תישמחה הָנׁשביִהְו) פ :הָוהְי "תב הָוהְי יִרְבִּדרֶפְפב
 דלָּכ הָוהְי נפל םוצ ּואְרְק יעשְּתַה שֶָחּב יהָדּוהְְדְלִמ והיא
 אָרְט :"םֶפְשּוְריִּב הָדּוהְי יִרָעִמ םיִאְּבַה םָעְהלֶכְו" םֶלָשּוְיִּב םַעָה
 ב ֹוהָיְרמְג תַפָשַלְּב הָוהְי יתיב ּוהָיִמְִ יִרָבּדתֶא רֶפְַפּב ור
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 יִנְזָאְּב שֶדֶחֶה הָנהְיְדתיִּב רעש חַתָּפ ןוילְעַה רֶעְסְּב רפטה ןָפְׁש
 הָוהְי ירד -לָבדתֶא ןפ ןפ שב ּוהְיְרַמְּג-ְַב ּוהִיְכַמ עַמְׁשיוי :םַעָהַלָּכ
 -לָּ םשהָגַהְ רַפַפַה תַכְׁשל"ילע ללה דריו :רָפָּפַה לעמ
 -ןּב ותְנְלֲא 'ּוהְנעמׁש-ב ּוהְיָלְדּו רפפַה עמשילא םיבשוי םיִרשה
 פ :םיִרָשַהְלָכְו ּוהָיְננֲחוְב ּוהיקדצו ןפְׁשוְב ּוהָיְרַמְגּו רובָכע
 רָפָפַּב ְךורְב אָרְקִּב עַמָׁש רשא םיִרְבְּרַה"לְּכ תֶא ּוהָיַכיִמ םֶהָל גו
 :םַעָק יֵנְזֲאַּב

 ּוהיִמְלַשְֶַּב ּוהָיְנַתְנ- ןָּב ידּוהְתֶא ךּורַּב"לֶא םיִרָשַהְלְכ ולשיר
 ָךֶדָיְב הָּנֶחְק םֶעָה יִנְְאְּב הָּב תאָרק רֶׁשֲא הָלְגְמַה רמאל ל שוכב
 :םֶהיֵלֲא 'אביו ווב הְלְנַמַה- תֶא 'ּוהיְרנ- 5 ךּורְּב חקיג "לו
 :"םֶהיִנְזִמְּב ּךּוְרב אָרְקיַו ּונְִנְזִאְּב "הָנָארְקּו אָנ יבש ויָלֵא ּוָרְמאויפ
 -לֶאי ג ּררָמאיַו והעְרְלֶא שיא * ּודֲחַּפ םיִיָבְּדַהלכדתֶא ל םַעָמָשַּכ יהי
 ולָאְש ךּורְּב-תֶאְויל :הָלאָה םיִרְבְּדַה לָּכ תא למל = דיִגַנ דָיְגַה 'ְךּורּב

 :ריפמ הָלָאָה םיִרְָדַה"לָּכדתֶא תְכַתָכ יָא נָל אְָדָּגַהי רָמאל
 נאוי הָלֲאָה םיִרָבְּדַהלְּכ תֶא 'ילֲא אָרְקִי ויפמ ךורֶּב יםֶהָל מאי
 רֵתָּסִה ל ךּורְּבדלֶא םיִרָשַה ּוָרְמאופ פ  "ויּדַּב ירָפַּפַה-לַע בתפ
 "הָרַצֲח ךָלַמַהְהלֶא ּואָבִּיִניי :םֶּתַא הפיִא עדידלַא שיאו ּוהָיִמְרִיְו הָּתַא
 ימה + יִנְזִאְּב ודיג ירפפה עַמְׁשיִלָא תֵּכׁשלּב ּודקפה הָלְגֶמַהתֶאְ

 :םיִרבַּהילּכ תֶא
 תֶכָשְלִמ ָהָתְקיו הלְנְּמַה-תֶא תַחָקְל יִּוהְיתֶא ּךָלֶמַה חלשיניי

 םיִרָשַהלָּכ יֵגְזָאבּו ְּךכֶּמַה ןנְְאְּב ידוהי ָהֵאָרְקיו ירפפה עַמְׁשְלַא
 ייֵעיִׁשִּתַה ׁשֶדֲחַּב ףְךחה "תיִּב בָשוי ּךְלֶמַהְו> ָָלַּמַה ילעַמ םיִדְמָעַה
 ותל שלש ידּוהְי אורכו יהְיו :"תֶרַעבְמ ויָנָפְל "חַאָה-תֶאְו
 חַאָהְ"ילֶא רֶׁשֲא שָאָהְלֶא ְּךְלָשַהְו רפפַה רַעֶתְּב 'ָּהָעְרִקִי הָעֵּבְרֲאְו
 אלו ינדחפ אל :חַאָהלע רֶׁשֲא שַאָהְילע הָלְנְמַה-לְּכ םתדדע
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 םיִרְבְַּהלְּכ תַא םיִעָמָשה .ויָדָבַעְד לָכְו ךָלִמַה םֶהיֵדְנְּב-תֶא ּועְרְק
 ףרֶש יִתְלַבְל ְּךְלמב ענפה היְרְנּו יוהילרו ןְתנְלָא יפנו :הָלאָה
 "וב לֵאָמֲחַרותֶא למה הצי : 1 םֶהיִלַ עַמָש אלו הָלְגִמַהְתֶא
 תחקל ילאּרְבַעְֶּ והיִמְלָש-תֶאְ לאיִרְוע- ןְב ּוהְיְרׂש-תֶאְו ּךְלַמַה
 ם :'הֹוהְי םֶרָתְסִיו יאיִבָנַה ּוהָיְמְרִי תֶאְו לרפפַה ךּוְרֶּבד תֶא

 -תֶאְו ָלנְמַה"תֶא לפה הרש ירח היל הָוהְיירְ יה
 הָלִגִמ ךְלחק בוש :רֶמִאל ּוהָיְמְרִי יִּפִמ ְךוָרְּב בֶתְּכ רֶׁשֲא םיִרְבְּדַה
 -לע יָה רֶׁשֲא 'םינשאה וָה םיִרָבְּדַהד לכ תֶא היל בֶתְכּו תָרֲחַא
 םיקיוהידלַעְו 9 :הָּוהְידַל םיקיוהי ףרש רֶׁשֲא יהָנשאָרָה הָלְִמַה
 תאּוַה הָלְנִּמַה-תֶא ּתְפַרָש הָּתַא הָוהְי רַמָא הָּכ ירמאת יהדּוהי"דלמ
 -תֶא תיִחָשָהְ לבב דלמ אביב רמאל ְהיֵלָ תְבַתַּכ עודמ רמאל
 רמֲא-הַּכ ן5ל5 ם  :הָמָהְבּו םֶדֶא הָּנַמִמ "תיִּבָשַהְו תאזה ץֶרֶאָה
 דִוָד אָפָּכְלַע בשוי ול-היהודאל הָדּוהְי למ םיִקָֹוהְ-לע הוה
 יִּתְדקַפּוי : יהלי חרקלו םֹויַּב ברחל תֶכָלָשְמ הָיִהִּת ותַלָבְנְ
 יִבָשַידלַעְו יםָהיִלַ יִתאֵבַהְו יםָנֹוע-תֶא" וויָדְבַעְ לעְו ועְרז-לעו וילֲ
 אָלְו םָהיֵלֲא יִתרבְד-רְׁשַא העְרָה"ִלְּכ תֶא הדּוהי ישיָא-לָאְ םלׁשּורְ

 ב רבא נתי תֶרַֹא הלמה ּהיְמְרְ'* ם :ּעמְׁש
 רֶׁשֲא רָפַּפַה יָרְבּדלְּכ תֶא ּוהָיְמְִ יִפִמ ָהיֶלָע בָּתְכִַו "רפה והורג
 םיִּבַר םיִרָבָּד םָהיֵלֲע ףסונ דֹועְו 'שָאְּב הָדּוהְייְָלְמֹי םיִקוהְי ףְרֶש
 :הָּמָהָכ

 םיִקְיוהיןַּב ּוהָיְנְכי תחת ּוהיַׁשאְיְּב והיקדצ יִּלָמיְְּלִמיני 7
 עָמָש אָלְוי :"הָדּוהְי ץֶרָאְּב" לֶבָּביִּלַמי רצאָרָדכּוִבְנ ךיִלָמִה רשא
 והיִמרי דִיְּב רָּבַּד רֶׁשֲא הָוהְי .יִרְבִדְלֶא ץֶראָה םעָו ויָדְבַעַו או
 ּוהיְַפְדתֶאְ הלמלשדּב ילָכּוהְיתֶא ּוהיקדצ ְּךֶלַּמַה חלש :איִבָנַה
 -לֶא ונדעב אנ לָלּפְתַ רָמאל אבה ּוהְיְמְרילֶא פה הישעמךב

Cs 1 es | d-d >6 |9 :םנ 56 | 1 6  dl, 6 6 | a5 : -  

 26 *<6 | ל >6 | >6 | 4 6 ּורְתסִיַו | 27 1 6 6% 7תֶא; 64-"לָּכ | 28
 dlc 68 | ל dl 6 6065 || 5 dl 6 695 | 2g °° ftdlc 6 | ל 1 ₪ 6 6 ָּתְרַמָאְ |

ft d |6 6699 4-25 תַּבְׁשָנְול | 30 ** 66 יֶּלֵה 'קֶבּו יַה 'חְּב | 316%  
 b 6B וילע | <1 לעו )6( | 1 6 6 ץרא | 32 = קוט 1 6 6 ףּורַּב חק |
 bb prb dl 6 6 | =°>6 | Cp 37, 1 * 'ַמ 41 6 6 | ל >6לא | © >6%א |46
 הֶדּוהיִּב ףלמל | 2 >6 ,| 3 * 1 6 '.8"5 לַכּוי cf 38,1 6 !שאסג6) || ל >6 |

5 6 | 4 * Occ 69 NI; + 1 || * 6 ריִעָה )5*6%55 rod .(6ץגסט 



375-19 JEREMIA :ל 

 -לַע םיִרָצַהי םיִּדָשַּכַה ּועָמְשיו םִיָרְצִמִמ אָצִי העְרּפ ליַחְו5 :יאיִלְּכַה

 הותיר ָהיוֿ 2 :םֶלָשּורְי ילעמ לעיר" םֶעְמשתֶא יםלשּורי

 א .ינשרדל ולא יםָבְתֶא חלשה הָּוהְי דלל 'ְרֶמאת
 םישַכַה ובָשְו* :םִיָרצִמ ּוצְרֲאָל בש הרעל םָכָל אָציַה העְרפ
 רֶמָאוהכיפ פ :שַאָב ָהֶפְרֶשּו הָרְְלּ תַאְּזַה ריִעָה- לע ּומֲחְלִנְו
 די םיִרׂשּכַה ונילעמ כלו לה רמאל םכיִתְשַפנ ואָשַתְלֶא הוהְי
 םֶכְּתִַא .םיִמָתְלָגַה םיִדְשַּכ ליח- לָּכ םֶתיֵּכַה-יםֲא יָּכ'גפ ןכלו אל
 ריִעָהדתֶא פרשו ּומוקי להב שיא םיִרָּכְדִמ םיִשָנַא ים3דוראָשנְו
 םֶלשּורי לַעִ םיִּדְשַּבַה ליִח :תֹולֲעַהְּב היָהְויז :שֶאְּב תאּוַה
 קלחל ןְמְנּב ץֶרֶא תֶכָלְל םלׁשוְריִמ ' ּוהיִמְרִי אציו ם :הָעַרּפ ליח יִנָּפִמ
 תֶדְקֶּפ לַעְּבי םָׁשְו ןַמְְנְּב רעָשְּב אּוההיַהְיַוי :םַעָה ות םֵׁשְמ
 יאיָבָּנַה ּוהָיְמְרִיתֶא שֿפתִיו הָיָנֹנֲחְוְּב הָיַמְלׁש"וְּב "הייאְרִי ומׁשּו
 לַפֹנ יִגְניֵא רק ינהימרי רָמאינוצ :לָפנ הָּתַא םיְׂשַּכַה-לֶא רמאל
 ּוהָאְבִיַנ ּוהיְמְרִיַּב 'הייאְרִי שָּפְתִיִו ויל עמ אָלְו םיּדְַּׂכַה- "לע

 ותוא ינתנו ותא יִַהְ והיו" םיִרָשַה וצי :םיִרְׂשַהלֶא
 כי יְֹלְּכַה תיָבְל ּושָע ותא-יכ רפפה ןָתְנֹוָהְי תיּב 'רּוסָאָה תב
 םיִמָי ּוהָיָמְרי םשדבָשָיַו 'תוינִחְההילָאְ רוָּבַה תיּב'לֶא ּוהָיִמְו יאָב
 | :םיִּבַר

 רֶתַּפּב ותיִבְּב ךלמה ּוהָלֲאְׁשִו *והחקינ והקְדצ "ךְלמה חלשיו ל
 -ָךַלָמ יב ירָמאיַו שי 'והְיְמְרִי מאיו הָוהְי תַאַמ רָבָּר שיה 'רָמאיו
 דל יִתאָטֲח ּהָמ 'והיקְצ ףלמהה לא ּוהָיִמְר רמי :ןַתּנִּת לֵבְּ
 ןָאָרופ זאָלְּכַה תיֵּב-לֲא 'יִתֹוא םַּתַתְב"יִּ הַָּה םַעְלְו לילבעלו
 לער םֶכילע" טָבּבְלמ אָבְידאל רמאל םכָל אְּבְנרְׁשַא םֶכיִאיִבְנ

 4 5  איִלְּבַה 0 אּולְּכַה cf 56; 1 6 6'אע אָלְּכַה | 5 *% >6 || ל 6 ּןלָעיְו
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 ₪06 'א דלֶא | 13 *° 6 aliter, cf 145 | ל >6 | 14 * >6 | *1 6 6 דלֶא | 6
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 2 הימרי 38,10—37,20

 יִתָּנְחִת אָגלַּפּת ְּךֶלַמַה יגדא "אנדעמשי הָּתַעְופ :תאּזַה ץֶרֶאָה
 הּוְיַו> :םָׁ תּומָא אָלְו רֿפֿפַה ןֵתְנֹהְי תיֵּב יִנָפְׁשת"'לַאְ נפל
 -רַכַכ ול ןתְנְו הָרָּטּמַה 'רצֲחב ּוהְיְמְרְתַא ּודְקְפַיַו "והיקדצ ָלָמה
 ּוהימרי בשינ ריִעָהְִמ םֶתְלַה לָּכ םת"דע םיִפאַה ץּוחַמ םויל םָחָל
 ּרהָיְלַדְגּו ןּתַמְוַב הָיַמּפְׁש עמָשיוי 8 :הָרָּטַּמַה רצֲחּב
 םיִרָבְּרַה- תֶא "תיל ןֶּב רּוחְשַפּו' ּוהיַמַלַׁשְ"ןְּב יפו רּותְׁשפדןְּב
 בׁשיַה הָוהְי רָמָא הכ= :רמאל םעָהילְבלֲא רֵַּדְמ ּוהיִמְרִי רשא
 יהיֲחְ םיׂשִּכַה לא אֵצֹיַהְו רֶבָּדַכּו יבָעְרַּב בֶרֶחַּב תּומָי תאּזַה ריִעָּב
 ןַתָנּת ןָנה הָוהְי רָמָא הכי ם ;יַחְ לְלְׁשְל' וָשְפַ ילְהַתְיהְ
 -לֶא "םיִרָשַה ּורמאיוצ :ּהָדָכְלּו לבבל ליח ךיִּב תאּוַה ריִעָה
 יִדְידתֶא יאפרמ אּוה ףןַכ- לַעייּכ הֶּזַה שיִאָהֶ"'תֶא אָנ תמי למה
 רּבדְל םֶעָה"לְכ יֵרְי תֶאְו יתאֹוַה ריִעָב םיִרֲאְׁשנַה הַמֲתְלַמַה יִשְנַא
 הזה םעל םולָשל שרה ּונָניִא הזה ׁשיִאָה וי הָלֲאָה םיִרְבְִּּכ םָהילא
 ןיאדיּכ .םֶכְִיְּב אָּוההָּנַה יּוהּיְקְדִצ למה רַמאיַופ :הָעְרְלדםַא יִּ
 -לֶא ותא .וכלשו יּוהָימְרי"תֶא ּוחְקִיַו :לרַבָּד םֶכְתֶא" לכי ךְלָמה
 והימרידתא ּוחְלשִו הָרָטמַה רַצֲחַּב רֶׁשֲא למה ּוהיִּבְלַמו 'רוְּבַה
 פ :טיִּטַּב הימי עּבַמַו טיטדםא יִּכ םִיַמדןיִא רוָּבְבּו יםילָבַחּב
 ּונְתָנדיִּכ למה תיִבָּב אּוהְו יסיִרְס ׁשיִאי ישּוכה לרבע עמשיוז
 "דבע" אצינ* :ןְמְנְּב רַעָשְּב יבש הלמה רוָּבַהדלֶא ּוהיִמְרִיתֶא
 ערה יּדלמַה יָנֹדַאיפ :*רמאל למה לא רָּבדו יְלַמה תיָּבִמ ףלמ
 "רֶׁשֲא תֶא איִבָּנַה והימריל ּוׂשֲע רֶׁשֲאלְּכ תֶא הָּלֵאָה םיִשְנַאָה
 דֹוע םֶחְלַה ןיא יִּכ בֵעָרָה יִנָּפִמ יגיִתַחִ תו רוָּבַהד לא וכיִלְׁשַה
 המ ָּךְדיְּב חק רמאל ייׁשּוכַה ךלמ-דָבע תֶא ךלמה הניו :ריִעְּב
 :תּומָי םֶרָמְּב רוָּבַהְְןִמ 'איִבָּנַה ּוהיְמְריתַאי . תילעָהְ םיִשָנַא יםיִשלש
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 ל 1 הָשלֶש | 55 1 6 6 1תא.



1-2 JEREMIA 713 

 תַחָּת"לֲאי ךְלַמַה-תיב אָבָּיַו ודנְּב םיִׁשנַאָה"תֶא ְךֵלָמ"דַבעוחקיווי
 -לא םחְלָשִיַו "םיִחְלְמ ולב *תובָחְסה ולב םָׁשִמ חקיַו 'רָצואַה
 יוהלמרידלא יׁשּוּכַה ךלמ-דבע" רָמאַוו> :יםילבחּב רול ּוהיִמרְ
 = תתּתִמ 'ךיִדָי תֹלַצַא תַחּת םיִחְלְּמַהְו תוָבָחְּסַה אלבי אנ םיִש
 ולעיו םיִלָבָחַּב ּוהָיְמְרִיתֶאי ּוָכְשְמִיַי :ןַּכ ּוהָיְמְר שעיו םיִלְבחל
 למה הֶלָשיַו+ פ :הָרָטַמַה רַצֲחַּב ּוהָיִמְרִי בשיו רוָּבַהְִמ ותא
 רשא "יִשיִלָשַה אובמ"-לֶא ולא יאיִבָנַה ּוהָיְמְרודתֶא קיו יּוהקְדצ
 -ילֲא רָב ְךְתֶא יִנֲא לאש יוהלמרידלָאי למה רָמאיַו הָוהְי תיִבְּב
 אוְלַה ל ריָנַא יִּב ּוהיְקְרצ-לֶא ּוהָיְמְרִי רמאיַו5 רָבָּד יֵנַמִמ דַחַכִּת
 יוהיקְדצ למה עַבָשיַו 6 :יִלֶא עָמְשת אֶל ךֶצעיִא יִכְו יִנָתיִמִּת תַמָה

 ׁשְֶגַה"תֶא ּונָל"הׂשֲע רשא "תא היהְייִח מאל ירָתפּב 'ּוהְימְִילֶא
 םיִשקַבְמ רֶׁשֲא הָלֲאָה םיִׁשָנֲאָה יְּב ְנָּתֶאסִאְו ְּךְתיִמַא-םַא יתאּזַה
 הָוהְי רַמָא-הַכ יו הוקְדצלָא ּוהָיְמְרו רָמאֹוט 5 :ְרָׁשְפניתָא

 הָתיַחְו לֶבְּידִלְמ ש"לא אֵת אייס 'לאְרְִי יהלֲא תובע הלא
 םָאְויי ְָתיבּו הָּתַא הָתְיָהְו שאְּב ףָרָׂשִת אל תאוַה ריִעָהְו ָשֶפנ
 םידְשַַּה ךיְּב תאּוַה ריִעָה הָנְּתַנְו לָבְּב ְּךֶלָמ יִרָשְדלֶא" אָצַתאל
 ךֵלַּמַה רָמאופפ פ  :'םֶדיִמ טלָמת-אְל הָּתִאְו שָאְּב ָהּופְרְׂשּו
 םיְשַּכַה-לֶא לפָנ רשַא םידּוהיה"תֶא גד ינַא והָימְרידלא ּוהיקְדְצ

 נתי ל ּוהָיְִרִי רֶמאְַנ< :יִבדּלְלַעְתַהְו םךיְּב ית נתי
 יִחְתּו ָךלבטייו ךילא רבל יִנֲא 'רָשאְל הָוהְי ילּקְּבּו 'אְנעַמֶש
 :הָוהְי יִנֲאְרַה רֶׁשֲא רֶבָּרַה הָז תאָצְל הָּתַא ןֶאְמְיםאְויי ְָׁשִפ
 -לֶא תֹואָצּומ הָרּוהְדְְלַמ תִיבְּב ּוראָׁשִנ רֶׁשֲא םיִׁשָנַה"לְב הָגַהְוי
 תֹומָא הָּנַהְו לבָּב ּךֶלֶמ יֵרָׂ

 מש יִשָנַא ל ּוָלְכָיַו ּותיִסַה
 :ירוְחֶא ּוגְקְנ 'ּדְלגְר ץּבב "ּעְּבְטֶה

 זז * >6 || ל 1 קזל הֶרָטַמַה רַצָמִלֶא | <1 6 0 תּובָחְס | 4 6 םילבח 4
 cf 12 | * <6 | 12 *-* prb dl 6 6 || 5 1 prb 6 6 nil nisi הלא | 133 16 6
 ותא | 14 * prb dlc 6 |? 6 אָרְקיַו cf 37,7 | 5% 16 6 ותא | %%1 fit אובמ
 םיִׁשיִלָׁשַה | == 6 ויָלֲא | *1 קזפ 6 6 אָנ"לַאְו | 15 6 ְּךֶלַמַהלֶא | 16 * >6 |

dl 6 ca 301155 0 689 | * <5, KO nil |  <6, prb6 לא | < >6 || 6  bb 
 41 || +7 = 6 ויְלֶא | ל-ל >6 (פ* 'בצ 'לא%) פג155 8 'בצ הוהי | 18 ** קזל 1
 6 6 | * >6 | 9 >6 | עס *1 6 680 ךַתוא נתי | * אנ >6 | © 1 6 86

MSS 6Aז mרֵבְדְּב | %1 6 680 רֶׁשֲא | 2ז 1 ןַאָמִמ | 22 *] 6 4 ּועְּבַטֶה || ל  
 ףילגר | < 6 ָּךַמִמ
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 714 הימרי 5-8

 טְלמִת"אְל הָּתַאְו םיִּדָשַּכַהלֶא םיִאָצֹוִמ ְּףֶנְב"תֶאְו ףךיֶׁשְנ"לָּכ"תֶאְו
 :*שָאְּב 'ףֶרָשִּת תאּזַה ריעָהיתֶאְו ׂשֵפָּתַּת לֶבָּביּרְלַמ דָיָב יִּכ 'םָדיִמ

 הָלַאָהםיִָבִּב ערי"לא שיא יוהימרידלא ּןהיקדצ" רמו ס

 ךילא ּואָבּו ףֶּתִא יִּתְרָּבד"יְּכ םיִרָשַה ּוָעָמָשְידיִכְו55 :תּוְמָת יֹאָלְ
 ּונָּפִמ דָחַכְּת"לַא 'ְִלֶמַהלֶּא ּתְרָּבִ'המ ּונָל יאָנ"הָדיִגַה ףיִלַא ָרָמָאְו
 ינַא-ליּפמ םֶהיִלַא ּתְרַמָאְו< :'ִּךְלִמַה ְּךיֵלֲא רֶּבִּדַהַמּו ךַתיִמְנ אָלְו
 ס :םָׁש תּוָמָל ןָתְנֹוהְי תב ינבישה יֶתְלְבל ּףלמה יֵנְפָל יִתָּנִחְת
 םיִרְבְַּה-לכִּ םָהָל דניו ותא ולאו והימרי"לא םיִרָשַהלַכ ואבי
 :"רַבַּה עַמְׁשנ-אל יּכ ּנמְמ ושרחיו למה יהָוצ רֶׁשֲא הָלֶאָה
 םלשורי הרג רֶׁשֲא םֹוי-רע הֶרָטַמַה רַצְחַּב ּוהָיְמְרִי בשר

 תיִעָשתַה יהָנָשָּבי 39 ם ים הָדּכלִ רֶׁשֲאַּכ הָיָהְוי
 לבבל רַצאָרְדַכּובְנ אָּב ירשה שֶדְחְב' הדּוהירלמ ּוהיִקְדצְל

 והָיקְדְל הָנָש הָרְשָע"ַָשעְּבִי היִלע ורע םלָשוָרולא וליל
 יִרָש לָּכ ואביו :ריִעָה הָעְקְבָה שֶדחל 'הַעְשְתְּב 'יֵעיִבְרָה שְֶהַּב
 יםיִכְסְרַש ובָנדרַּגְמְס רַצֶאְרַש לגרג' ופה רעב ּוָבְשיו לֿבּבידלמ
 יהיו :לֶבָּב למ יֵרָׂש תיִרֶאָשילָכְו גמדבר רצַארׂש ילגרנ םיּרְס-בַר
 ואציו ּוחָרְביַו הָמֲחְלַמַה יׁשְנַא לכו הלּוהידלִמ ּוהָיקְדִצ םִאְר רֶׁשֲאַּכ
 רד יאֵציו יםִָתֹמְחַה ןיּב רַעָשְּב למה וג דר ריעָהְדןַמ היל
 תֹובְרעּב היקְרצ"תֶא נְׂשִיו םֶהיִרְחֶא םיִּלָשַּכ"ליַח ּופְּדִרַיַו  :הָבְרעָה
 ץֶרֶאְּב הָתַלַבִ לבבל רצאָנְדְכּובְנלֶא הלו ותא ּוחְקִיַו ּוחְרי
 והיקדצ ינְּבתֶא לַבָּב ּךְלִמ טַחָשיִו5 :םיִטפְׁשִמ וּתֲא רּבְדיו תֶמֲח
 יניעְדתֶאְוז :ילַבְּב ךלמ' טַחָש הָדּוהְי ירה תֶאְוי ויניעל .הָלְכרְּב
 תיָבתֶאְוי : יהֶלבְּ ותא איִבָל םִיּתְשָחְּ ּוהרסאיו ךּוע ּוהיקדצ

 23 * לכ >6 | * >6 | * תא 41 6 65 | 16 5 538 ףֶרָשִ | < >6 |
 24 ** 6 ויְלֶא ךְלַּמַה | * 6 'ךהמ | < 1 6 6 אל הָּתַאְו | 25 * אנ >6 | ל-ל 6
 ut °° (nonn 60060 = 4t) | 27 * 16 131155 630A ּוהְוָצ | ל >6 | 5 6 הוהי רַבּד|
 28 0 5MSS 68 (6MSS< 6 יִהִיַנ) | Cp 39, ז. 2 prb 400)%( cf 52,455 | 1 * א
 ד unvi | ל-ל >6לא | < $+ אוה 61524 | %1לע )6( | 2 * 68 pa | ל 58
 יִשיִמָחַה | < ל קש | 3 **1 כזפ (6 13) ןָּבוׁשּובְנּו [גמדבר] םיִחָּבַטדבַר ןֶדַאְרְּובְנ

sed cf 13 | 4—13>6|לכ >6  cf 13 | <8 W||%1'רבו  »|| cf 6 .. kai Nagoucayap 
 4 °° 6( 52,7; 2R 25,4 86 תּומחַה | ל 16 12155 0 ּואַצִיַו 6( 52,7 | 5 5

cf 528; 2R 255 | 65 prb add; > 2R 257 |8 + ויָלֲעַמ ּוצפָנ ֹוליַח-לְכְו  
cf 52,10 || 7 O+vb nonn0; 3= 1 + הָלְבְרִּב > cf 52,108 | bb5% 86? רש  

cf 52, 116. 



 יםָלְׁשּורְי 'תמוח-תֶאְו ׁשֵאְּב םיִדְשַּכַה ופרש םָעָה "תיִּבתֶאְו ְךֶלָמַה
 לְפָנ רֶׁשֲא םיִלָפְגַה-תֶאְו ריִעָּב םיִרָאְשִּנַה םעָה רֶתָי תַאְו ּוצָתָנ
 :לָבָּב םיִחְּבט-בר ןֶדֲאְרְּבְג הָלְנֶה 'םיִרָאְשִּגַה יםָעָה רָתָי תֶאְו וָלָע
 -בר ןְדאָרְּּבְנ ריִאְׁשַה הָמּואְמ םֶהְל"ויֵא רֶׁשֲא םיִלדַה םַעָהְוִמּויס
 וצו יי :אּוְהַה םיַּב םיִבְיִו םיִמְרְּכ םֶהָל ןתיו הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִחְּבִ
 :רֶמאָל םיִחְּבַט"בר ןדֲאריְבְנ יִדיְּב ּוהָנְמְרודילע לַבּבָכִמ רעאָרְדכּובְ
 רֶׁשֲאַּכ 'םא יפ עֶר הָמּוָאְמ ול שעתדלאו ויִלָע םיִׁש ףיֶּניעְו ּונָחְקיי
 ןְְזשּוְבנּו םיִחְּבַטדבר ןֶדאְרזּוְבְב חלש :ּוּמִע השע ןּכ לא רד
 ּוחְלֶשיַנ + :לָבָּבִּלִמ "יגר לָכְו גָמדבַר רֶצָאְרׂש לגג סיִרָסדבַר
 םֶקיִחֲאְדןְּב ּוהָיְלַדְנלֶא י ותא ּונָתְיַו הָרָטִמַה רַצְחַמ ּוהּיַמְריתֶא וחקינ

 -לָאְפ  פ ה ְְּב בָשיַו "תִיָבַהילֶא ּוהָאצִהל ןפשְרַּב
 ְוָלָה 5 :רמאל הָרְפִמַה רצֲחּב ירּוצָע וָתיִהְּב הָוהי"רבְ הָיָה ּוהְָמְר
 יִהלֲא 'תּואָבַצ הָוהְי רֿמַא-הפ ירמאל יׁשַֹּה ָךֶלמ-דָבֲעְל תרמאו
 הבוטל אלו הָעְרל תַאּנַה ריעָהלֲא יִרָבְּדתֶא יבמ יִנְנַה לֵאָרְׂשִי
 אָלְו יהוהי-ֲאְנ אּוהַה-םויִב ְךיּתְלַצָהווז :ִאּוְהַה םֹוּב ְךיִנפְל ּויָהְי
 ךֶמְלמַא טל יִּכ5 :םֵהיֵנְּפִמ רּוגְי הָּתַא-רַׁשַא םיִשְנַאָה דָיַּב 'ןַתּנִת

 -םָאְג יִּב ָתְחַמְב"יִּכ לֶלֶשָל ְׁשְפַנ ל הָתְיָהְו לָפִת אל בֶרָחַבּו
 ו

 ותא תֶלַׁשֹורֲחַא הֶוהְי תֶאַמ ּוהיְמְרִילִא הָיָהרְׁשִא רֶבַָּהי 0
 יםיָקְזאְּב 'רּוסֶאדאּוהְו ותא 'וָּתְחְקְּב הָמָרָה"ומ םיִחְּבַטבר ןְדאְרּובְג
 -בר "חיו > :הלְבּב םיֶלְגַּמַה הָדּוהיִו םלשּורי* תל ָךֹותְּב
 תאֹוַה הָעְרֶהְדתֶא רָּבִד ְךיִהלֲא הָוהְי וילֲא רֶמאּיַ יוהימריל םיִחְּבִט

 םָתאָמֲחיכ 'ְִכִּד רשַאּכ' הֶוהְי שעיו אביו :הָזה םוקְמהלֶא
 יהגה המעי :'הָוַה רָבָד םַכָל הָיָה ולב םָתְעמְׁש"אָלְו יהוהיל

8 51 6 8 D3 cf 52,13; 2% 259 | ° 809 תַמוח | > S+סָבִיב cf 52,14; 
2R 25,10 | 9 * lc 52,15 ןומָאָה | 5 dl cf 52,15; 2R 25,11 | 10 0 (Udpevuaro) 9 

  c mlםא  dlםיִבְגְו ₪ 1םיִּנַגְו | זז * 0: 6 לֶא | ל >524 | 12 * 56 ר 8 | ל
88 6 Q (Sלכו) אשר || 13 * al MSS ז in fine vb al 3 parvum; 1 ןבושובנו | 

 ל קצל ] יֵרָׂש cf 3 | 14 °° <6 | 15 °<6 | 16 * >6 | ל >6 | 5 0 איִבמ | 1

 לע (6) | << >6, ft add | 17 ** >6 | * 6 ָנּתַא | 18 >6 | 62 0, * 6
 תַחְקְּב | >* >6 || 5 0 םיִקְזאָּב, 16 K'ַאַּפ | 5 >6 | 55 >6 | 2 +7

 הקו | מ dlc 6 | < 1 לע (₪ | 3 * 61 6 6 | ל-ל >6 || 5 6 1ל |
 dl 6 6 (in 48 1 6 QAO רבדה) | 4 = 6 הָּנָחְו
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 716 הימרי 40,5--15

 אֹוָבְל ךיִניִעְּב בוטדסַא "ףֶרְלַע רֶׁשֲא 'םיקְזאָהְְִמ 'םויה ךיִתְחִַּפ
 יִּתֶאדאובל יִגיִעְּב ערדםאו' יִלָע יִניִעְדתֶא םיִשָאְו יאָּב לֵבְב יִּתֶא
 תֶכלְל ְּךיִניִעַּב רֶׁשְיַה-לֶאְו בֹוט-לֶא .ךיִנפָל ץֶרֲאָהלְּכ ּהֶאְר לח לבב
 ןפְׁשָּב םקיִחַאְְב היְלדְּגְלֶא יהָבַׁשְו בושידאל ּונְועְו"ָ :'ףל הָמש
 וא יםעָה ךותַּב ותא בֵׁשְו הוה יּירעְּב לֿפְּב-דלִמ דיִקָּפַה שא
 תֵאְׂשַמיּו הָחְרַא םיִחְּבִט"בַר לתו דל תֶכָל ךיִגיעְּב רֶׁשיַה"ִלְּכלָא

 בש הִַַָּה ייתן" הָלדּנ"א המרי אביו :הָחלש
 יםיִליֲחַה יִרָשִלָכ ועָמשיוז פ :ץֶרָאָּב םיִרָאְׁשֹנַה םעָה ְךֹותְּב 'ותֶא
 "בי ּוהלדניתֶא לבְּב-למ דיִקפַהיִּ םֶהיִשְנַאְ הָמַה הָדָשַּב רָשַא
 ץֶרָאְה תַלּדמ ףַטְני "םיִשָנְו םיִשְנַא ותַא 'דיִקְּפַהייִכְו ץֶרָאּב יםקיִחַא
 ילאעָמְשיו הָתָּפְצִמַה הָיַלַדְּג-לֶא ואביו :הָלְבְּ ְּלָנָהאל רֶׁשֲאַמ
 ייפועו נב תֶמחְנתְּב הָיְרשּו ַחֵרָקיָנְּב ןָתָנֹויְ זנו ּוהָיְנַתְנּב
 הל םֵהָל עַבָשיַו :םֵהיֵׁשְנֲאְו הָמַה יִתָכעַּמַה" ב והינו יִתְפׂטְּנַה

 םיִנָשּכַה ידוע אְריִת"לַא רמאל םֶהיֵׁשְנאַלּו שב םְחֲאְְי
 בֵׁשי ינְנַה ינַאו יי :םֶכָל בטיוו לָבָּב ּךְלְמדתֶא ָדְבַעְו ץֶרָאְב ּוָבֵׁש
 ןיי ֹופְסֲא םָּתַאְו ניל ואב רֶׁשֲא םיִּדָשַּכַה ינְפְל למעל הַפְצַמַּב
 םֶגְויי :םָתְׂשְַּתירַׁשַא יםֶכיִרֲעְּב ּובׁשּו םכיִלְכְּב ּומָשְו ןַמָשְו ץיקו
 יתֹוצְראָהלֶכְּב רָשַאו םולָאבּו ןומע-יִנְבְבּוו בָאֹומְּב"רְׁשֲא םיִדּוהיַה"לְּכ

 -תֶא םָהיֵלֲע ריְִפַה יִכְו הָדּוהיִל תיִראָש לבְּבירָלַמ ןַתְניִכ ּועָמָש
 תֹומְקְמַה"לִָּמ םידּוהיהדלכ ּובְׁשויי* :'ןָפָשְָּבה םקיִחאְּב והילד
 ּפְסַאיַו הָתָּפְצִמַה ּוהָיְלדְגדלֶא 'הָדּוהְי-ץֶרָא' ואבו יסָשּוחְדנ רָשַא
 רֶׁשֲא םיִלָיְחַה יִרָשלֶכְו חרֶקְּב ןֶנְּוְו = :דֶאְמ הֵּבְרַה קווי
 יפ עַדָּת עָדָה ויָלֵא מאיו + :הָתַפְצִּמַה ּוהָיְלַדָנ"לֲא ּואָּב הָׂשִּב
 שָפְנ ָךְתְּכַהְל 'היְנִתְנןּבי לאעֶמְׁשִי-תֶא *חלָש ןֹופעיגְּב למ סילעב
 -לֶא רֵמָא יִתַרְק"ְּ ןח :יםָקיִחֲא-ןָּבי ּוהְנלדְג םֶהָל ןיִמָאְהְאלְו
 ל >6 | 51 יֵאָה cf 15 | 51 6 4755 630 ְּךיָדי | < >6 || >6, 8% האר

ra lovda?)|lקזפ 1 6 6 ץֶרָאְּב | < 6 --  ?| crrpבוטַה) | 5 **  ‘dx (in AMI 

 456 || << >6 | 6 * >6 | *ל >6 | 5 >6 | 7 < 6 ליַחַה | *-ל >6 |= זמ 1 6
dl 6 56 ודיקפינ | % 6 םֶהיִשְנּו | << >6 | 6 הָלְנַה | 8 * 1 < 65 'משי || ל  

GAיפוע  KY6 (05%86 יִפיִע  frt351155 66 ְַּב | %1  ca667 2% 25,23 | 1 6  
cf 225,24 | ° 6 יִדְבְע יִנָּפָמ; 1 ₪ יֵדְבעַמ  g 55 <6 cf2Rןטש6 |  gh (mare) 

 25,24 || זס * ינא >64 || * 6 םֶכיִלַע | 1 זמ 6 6 םיִרֲעְּ | זז * 6 ץֶרֶאָה |
 ל-ל >6 || 12 5% >6 | < in 6 0% הילדג; קמ 866 | 14 * 6+יִלַא | ** >6|

.6> °° 15 | 6> 65 
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 -ןּבי לאעֶמְׁשִי-תֶא הָּכַאָו אָּנ הָכָלֲא ירֹמאָל הָּפָצִמַּב רֶתַּסב ּוהְָלַדְג
 םיִצְּבקְַה הָדּוהְולּכ וצפו שפג הָּכָּכִי הָּמָל עֶדָי אָל ׁשיֶאְו יהיְנַתְנ
 דלֶא יָקיִחַא"ןָבֹי ו הילר רַמאַוי :הָדּוהְי תיִרָאָש הָרְבֲאְ לא
 -ילֲא רָבֹד הָּתַא רֶקָשדיִּכ הזה רֶבְּרַהתֶא יׂשעּת-לַא יחי ןְנְתֹו
 פ :לאָעַמְשִי

 יעֲמְׁשיִלֲא-ןְב הָיְנַתְנְִּב לאעֶמְׁשִי אָּב יִעיְבָשַה שֶָדְחַּבייֶהְיַוי 1
 -ןֶב ּוהָיְלַדְּנְלֶא וָּתִא םיִׁשְנֲא הרשע יּדְלַמַה ירו הָכּולְמה עֶרּומ
 onto םָקַו> הָפְצמַּב וָּדְחַ םָחָל םש ּולְכאיַו הָתַּפְצַּמַה "םקיִחַא

 בי ּהיְלְג"תֶא וכי ותא ּיה"רְׁשֲאוםיִׁשְנאָה תשע הנני
 :ץֶרֲאְּב לֵבְּביְִּלִמ דיָקְפַה"רֶׁשא ותא תֶמַו בֶרָחֹּכ ןֵפְׁשְּב םֶקיִחַא
 -יתֶאְו הָּפְצִמַּב יוהָיְלַדָנ-תֶאי ֹוָתִא ּוָה"רׁשֲא םיִדּוהּיַה"לְּכ תֶאו
 :ילאָעָמְׁשִ הָּבַה הָמְחְלִמַה יֵׁשְנַא תא" םָׁשיואְצְמַנ רש םיִּדָשַּבַה
 ואביו 5 יִעָדָי אֶל שיִאְו ּוהָיְלדְּנ-תֶא תיִמָהְל יִנָשַה םויַּב יִהָיַו
 ערקו ו יחְלְגַמ שיא םיִנמש ןורמַשִמ ולשמ םֶכָשִמ םיִשָנַא
 אציופ :הָזהְי תיִּב איִבָהְל םיְּב הָנֹובְלּו הָחְנִמּו םיִדְדְנִתַמּו םיִדנב

 יָה *הָבבּו ךלָה ךלה יהָצִמַה-ןמ* אָ היתי לאָעְמשי
 יהי +:םקיִחַאְְְב' ּוהיְלדּנלֶא ּואָּב םֶהיִלַא רָמאַּיַו יםֶתא שנפ
 רובה 'ּךוָתלֶא יהָיְנַתְְּב לאעֶמְׁשִי םֶטֶחְשיַו ריִעָה ךות-לֶא םִאֹובּכ
 ורמאיו םּבדּואַצְמִנ םיִשְנַא הָרָשַעְול :ותַארְׁשַא םיִשָנַאָהְו אּוהי
 םיִרֹעְׂשּו םיִמח הָדָשַּ םינמטמ וגל שדי ּונָתְמּתִלא לאָעָמְשילא
 ךילְׁשִה שא רובַהְופ :םַהיֵחַא ְּךֹוִתְּב םֶתיִמַה אָלְו לְֹחיַו שבדו ןמשו
 והילַדְג-ריְּבי הָּכַה רֵׁשֲא יםיִׁשְנֲאָה יֵרְניהלְּכ ו תא לאָעְמְשי יםש
 אלַמ ותא לֶארשידרלמ אָשָעַּב יִנָּפִמ אָסֶא מַה הָשָע רֶׁשֲא אוה
 תיֲִאְׁשלְכי-תֶא לאָעָמׁש ויבש 10 :םיִלְלֲח והיְנֲתְנְּבי לאַעְמְׁשִי
 םיִרָאָשּנַה םַעָהלָּבדתֶאְו למה תֹוָנּב"יתֶא הֿפצִמַּב ירׁשֲא םֵעָה

 15 ל <6 | = <6 || 16 °° >6 | ל >6 | 5 16 א שְעמ 0 הֵׂשֲעַּת | 6לע?|
 ,Cp 4r 1° 6 הָשְעְלַא 8 לאָעָמשִי | ל >6 ₪ 2 2525 | = >6 | 5 >6 |

add )<6( | 6+6< 3°30 ותמיַו) | 3 = A, prb add (in Al 1c2 5% >6 | .  
 -לָּכ | = >6 19MSS Vrs( תֶאְ | 4 = S | 5 1 6 Vrs WHI< 6% 00 מוג
 GAZA טסגשג | 6 == <6 | ל al 6 6 | 51? 6 6 כלה הָּמַהְו | 1

co |14 6 8 םֶביִלָשיַו MSS 1 | >> <6 | 56 | 7 ** <6, ins prb6  
 * ךות >6 | = >6 | 8 6 םָש | ₪ *>09*6 | ל >6 || = 16 6 לּודָּג רוב |
 4-4 26 | זס * 6 בָשיַו | *-* 6 םיִרָאְשָּנַה םָעָהלָּכ | 5 16 תו MSS 6 -תֶאְו |

: 8 06 
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 םֶקיִחַאֶּב ּוהָיְלַרג"תֶא םיִחְּבַט-בַר ףְךַאְרוְבְנ דיקפה רֶׁשֲא 'הָּפְצַמַּב
 פ :ןֹומִע יִנְּב"לָא רָבעל ךלינ 'הָיְנַתְנְּב לאַעָמְשְי ביו
 הָעְרַהְלַּכ תֵא וָּתִא רשַא יםיליחה יִרָשד לכו ַחרָק"ִּב ןְנָחֹוי עַמָשיַו יי
 וכליו יםיִׁשְנאָה לכד 5 ּוחקיו 2 ;"הָיְנַתְנ ןֶּב' לאַעָמְׁשִי הָשַע רֶׁשֲא
 ירׁשֲא םיִּבַר םִימילֲא ותא ּואְצְמיִו יהָיְנַתְנְדְּב לאעמשי"םע* םֵחָלִהְל
 ב ןְנְתויזתֶא לאָעְמָשְיתַא רֶׁשֲא םעֶה"לְּכ תוָאְרּכ יהיו :ןֹועְבְנְּב
 םַעָהלָּכ בסי :'ותְמשוו וּתַא רׁשֲא יםיִליֲחַה יִרָשילָּכ תֶאְו יַחֹרָק

 :יֵחֵרְק"ַּב וויל ובלו ּובָׁשו יהְֵּצּמַה"מ לאָעָמְׁשִי הָבָׁש"רֶׁשֲַא
 דלֶא ךְליו 'ןנָחֹוי יִנָּפִמי םיִשְנַא הָנֹמְׁשְּב טְלְמְנ .יהָיְנַתְנְןִּב לאעֶמְׁשְְַי
 -רֶׁשֲא יםיִליֲחַה ירש לָכְו יחְְקְּב סי חקיו'5 ם :ןומַע יִנָּב
 הָיַנַתְנןֶּב לאעְמְשי תֶאַמ ביִשָה רֶׁשֲא םָעָה תיִרָאְשלָּכ תֶא ותא

 הָמְְלמַה שנא 'םיְִבְ 'םָקְיִחַאְַּב הָנלרְג"תֶא הכה רָחא הָצִמַה"ןמ
 יתורְנְּב בָשִיַו ּוכְלַַנ 7 :ןָעְבּגִמ בישה רֶׁשֲא םיִסְרָפְו ףטְו םיִשנְו
 םיִרְשּכַה יִנָּפִמִי :םִיָרְצִמ 'אוכָל תֶכָכָל םֶחָל תִיּב לָצֶארֶשא "םֶהוְמּכ
 -ןְּבי ּוהיִלַדְנ-תֶא יהְיְנַתְנְִּבי לאעֶמְׁשִי הָּפַהיִּכ םֵהיֵנִּמ ּואְרְי יִּ
 פ  :ץֶרָאַּב לֵבְּב-דלמ ריִמְפַהרֶׁשֲא יטָקיִחַא

 .ןֶּב הינוו יחַרְקְּב ןָנֶחּויְו יםיִליֲחַה יִרָשלֶּכ ּושָנַיִני 2
kienהק ה ל  eae a halאיבָּנַה ּויְמְולֶ  

 ננה יִתְעמְׁש יאיבנה + והָימְר םהילא רָמֲאנ + :הָשענ רשא רַב

 הָנעיײרְׁשַא רָבְּבַהיָּכ הָיָהְו םֶביִרָבַדְּכ 'םֶביִהְלא הָוהְילֶא לֶלַּפְתְמ

 -לָא ּוָרְמִא הָמָהְו5 רָב םָּכִמ .עֶנָמָאדאל םָכָל רינַא יָכְתֶא הוה

ee ... 
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 ולֹוָקְּב עֶר"םֲאְו בוטדיסא< :הָשעב ןֶּכ ּוניִלֲא ףיהלֶא הָנהְי 'דחְלְשְ
 רֶׁשֲא פל עמְשנ ףיִלָא א םיְִלָש "נא רֶׁשֲא ניִהלֲא הָוהִי

 ק לאו "חרק נול אקו התמלא הָוהְירַבְד ילו םיִמָ
 רָמאפ לידע קל םעֶה=ילְכלּו תֶא רֶׁשֲא םיליחה ריי

SE 
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 א; םֶכָתֶ יתיִנבּ תאו זר בש יבּוׁש-םָאופ : סָכָּנִ
41 
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 וינְפִמ םיִאָרי םּתַא-רֶׁשַא ל למ ִנָּפִמ אית ae :םכל יִתישָע
 ליִצַהְלּ םֶכְתֶא עישוהל יִנָא םֶכְּתַאהיִּכ הָונהְידםַאְנ 'ּונָּמִמ ּואְריִתלא
 יםֶבְתֶא ביִשַהְי" יםָכַתֶא םֶחְרְו םיִמָחַר םכל ןתָאְויי :יודימ םֶכְתֶא
 יָתְלְבְל תאּוַה ץֶרָאְּב בש אל םָּתַא םיִרְמֲאָאְוי :םֶכְתַמְרַא-לֶא
 רשאי אוב םִיַרצִמ ץֶרֶא יִּכ אל רֹמאָליי4 :םָכיֵהְלֲא הָוהְי לּוקְּב עמש
 םשו בערנ-אָל םֵחָלַלְו עַמְׁשג "אל רפוש לוקו הָמַמְלַמ הָאְרְנְיאְל

 הוי ַמָאהְכ הָרּוהְי יִרָאָש הָהְרבְד שְמׁש כָל יהָעְוי :בש
 'םיִרְצמ אָבְל' םֶכיֵנְפ ןּומְשִּת יםֹוש םָּתַא-מַא 'לֵאָרְׂשִי יִהלֲא תואְבְצ
 יםַש יִהָּנַּמַמ םיִארַי םָּתִא רֶׁשֲא בֶרָחַה יהָתִיָהְו5 :םָׁש רּוָנָל םָתאָבּו
 יש ממ םיִנֲאְוםָּתַארָׁשַא בַעְרֶהְו םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֶכְתֶא גיִׂשַּת

 -רָשַא* םישָנַאָהד לב רְנְהְיָויז וּותָמָּת םָׁשְו יםִיָרְצִמ םֶכיֵרֲחֶא קב
 יבֲעְרְּב בֶרָחַּב ותמי םַׁש רּוְנְל םִיַרְצַמ אֹוָבָל םַהיִנּפ-תֶא ּומָש
 איָבַמ יָנֲ ר הַעָרָה יִנָּפִמ טיל דיִרָש טָהל הָיִהְיְיאל ירָבְּדבּו

 םֶכְָבְּב ad יִתָמֲח תת ןּ .םלָשּורי לָבָשולע יתטמב פא
 -תֶא דוע ּואְרִת"אָלְו הּפְרָחְלו הֶלְלְקלו המשל הלא םָתיִיָהְו םִיָרְצִמ
 ואָבְתְלַא הָדּוהְי תיִרָאָש םֶכילַע הָוהְי רָּבְפ  :הָּזַה םוקֶמַה

 5 ל 6 חלשי | 6 5 6 םאְו | ל סּונְחַנַא אל ססי נא | < 5*% | ץ 68 הָיָה |
 8 יי | * >6 (6*ג = ) | < 6 ליחַח | =! >6 | * 1 דלֶאְו | >6 |
 ro * >3; 16 60g בוש | ל 1 לע )6( || rr * ft al 6 6 | ל 6? Dמ | 21
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pl1 6 6 אלו | 15 * >6 | ל >8 || "5 סצס 1 6 6 || %-% 41 6 6 || < >68 ||  
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 720 הימרי 43,10—42,20

 םֶכיֵתֹוׁשפנְּב יםיִתעְתָה יִּכ> :יםֹויַה םֶכְב יִתְדיִעַהְדיּכּועְדִּתַעדָי םִיָרְצַמ
 ּונדעּב לפּפְתַה רמאל בְכיִהלָא הָוהיילָא יתא יםּתְחַלש תאי

 לבל יטעהלמ הָוהְ ,לּוקּב םתְעַמְׁש אלו יםֹויַה כל גארי :ּונישעו
 רָבְּרבּו יבַעְרּב בֶרֶחּב *יפ ועדת ַעָדָיי הָּתַעְו :'םכילא ינֲחְלׁש-רֶׁשַא
 יהיו 43 ל :םש רוגל אול םָּתְצַפֲח רֶׁשֲא םוקָמּב יזתּומּת
 ימָהיַהְלֶא הָוהְי ירָבְּדלָּכתֶא םֶעָהילָּ-לֲא רּברְל ּוהיִמְרִי תו
 ס :הָלֶאַה םיִרָבְּדַה-לְּכ תֶא םהילא יטֲהיֵהְלֲא הָוהְי -וָחְלש רַשַא
 לםיִדָזַה םיִשָנַאָהְלכְ חרְקְרָּב ןֵגָחֹויו יהיעשוההןב הירזע רַמֲאיַו>
 ניִהלֲא הָוהְי חלש אל ירֵּבַדִמ הָּתַאי רקש ףהימרידלא יםיִרָמָא
 ָךְתֶא תיִפַמ הּיָרנְִּב ּךּורְּב יֿכ3 :םָׁש רּגָל םִיָרְצִמ ּואָבְתאְל רמאָל
 ּונְתא תֹלְגַהְלּו ּונָתא תיִמָהְל םיְּשַּכַה"דִיְב ונתא תֶת ןעמל ּנָּב
 לוק םַעָהלְכְ יםיליחה ירש לָכְו יִחְרקְּב ןְנָחֹי עמָש-אָלְו :לָבְּ
 יםילוחה יִרָשלָכ | "חְרְקְְּב ןנֶחּוְי חקינ 5 :הָדּוהְי ץֶרֲאְּב תֶבָשְל הוהְי
 רוגל םשּוחְדִ רש םַײּנַהלְּכִמ" ובָשרָשַא הָדּוהְ תיִרֲאׁש-לְּכ תֶא

 יתֹונְ"תֶאְ יףטה"תַאְו" םיֵׁשָנַהיתֶאְו םיִרָבְּנַאתֶא< :יהָדּוהְי ץֶרָאְּב
 -תֶא 'םיִחְּבִבר' ןֶדאָרּווְבְנ חינה רֶׁשֹא ׁשֶפּנַהלְּכ תֶאְו ךְכָּמַה
 "ןֶּב ְּוָרְב"תֶאְו איִבנַה ּוהָנְמְרִי תֵאְו ףןַפְׁשְּי םֵקיִחֲאִּב ּוהָיְלִד
 "דע ּואְביַו הָוהְי לֹוקְּב ּועָמָש אל יִּכ םיִרְצִמ ץֶרֶא ּואבָינז :ּוהָיְרג
 ס  סֲחְנּפֲחַּת

 םיִנְבֲא יִדָיְּב חַקפ :רמאל סַחְנַּפְחַתּב ּוהָיְמְרִי-לֶא הָנהְי-רְבְד יהיו
 סָחְנַּפֲחַתְּב הֹעְרַפ"תיֵּב חַתַפַּב ירשא יל טְלָהַּב םָּתְנַמְטּו תֹולֹדָ
 תובא הָוהְי רֵמָאזהּכ יםָהיִלַ תְרמָאְופ :םיִדּוהְי םיִשָנַא יניִעל

 -תֶא הַטָנְו ייִּתנַמט רֶׁשֲא הלאה םיִנָבַאל לעממ ואְסְכ "יִּתְמְשְ
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 תל תו רֶשֲא םִיָרְצִמ ץראת הָּכָהְו האָבּויי םָהיֵלֲע ףרורפש

 היס המעי רש םִָֹצמ ץֶרָא"תַא טעו םָבָׁשְ םפָרׂש יא
 רֶׁשֲאי ׁשֶמַׁש תיּב תֹובְּצַמ"תֶא רּֿפְׁשְו :םולְשְּב 'םָׁשמ אָצְיְו ּוְנִּב"תא
 פ  וׁשֲאְּב ףָרֶׂשִי יםיַרְצִמ-יַהלַא יֵּתְּבי-תֶאְו יםִיָרְצִמ ץֶרָאּב

 םיִבְׁשיַה םיִדּוהָיַה"ִלְּכ "לא והלמרודלא הָיָה"רֶׁשֲא רָבְַּהי 4

 סָתַּפ ץֶרָאְּו =ףֹנבּו םַחָנפְחְַּו לדָגְּב 'םיִבָשַּה םִירצמ ץֶרָאּ
 "לָּכ תֶא םֶתיִאְר םָּתַא לֵאָרְׂשִי יִהלֲא 'תּואְבְצ הָוהְי רֿמָאהְּכי :רָמאָל
 'הָּבְרְח יםָּנַהְו הָדּוהְי יֵרֲעַיֵלְּכ לַעְו םלָׁשּוָרי-לע יִתאֵּבַה רשא ּהָעְרַה
 יִנָסיִעְבַהְל רשע רֶׁשֲא םֶתָעַר יִנְּפִמּפ :בָשוי םָהָּב ןיאו יהֵּזַה םיַהְ
 םָּתַא הָמָה יועד אל רֶׁשֲא םיִרֲחַא םיָהֹלאָל ידבעל רַטקְל תבל

 הָלָשְו םיִכָשַה םיִאיִַה יָדְבעילְכיתֶא םֶכילא חַלְׁשֲאָי :ָכיִתְא
 אָלְופ :יִתאָנָׂש רֶׁשֲא תאזַה הָבֲעֵּתַה-רַבְּד תֶא ּושעְת "אנא רָמאָל
 םיהלאל רטק יִּתלְבְל םֶתְעַרַמ בּושל םָנְזָא-תֶא ָטָה-אלו לעמש
 םֶלשּורי תוָצָחְבּו הָדּוהְי "יִרְעְּב רַעְבִּתִו יִפַאְו יִתְמַח ּךִתַתַ< :םיִרֲחַא
 הָוהְי רֶמֲא"הְכ הָתַעְו ם | :הָזַה םּיּכ 'הממָשל הָרחְל הָניִיָהתַ

 יֶתְלְב הָּוהְי ךֹוָתְמ קוי ללוע הָשאְודשיִא םכְל תיִנָכַהְל | םַבַתְשַפנ
 םיָהְלאל רש םֶכיִדִי "יִשְעַמְּב ינָסיִעְַהְל :תיִרֲאְׁש םֶכָל ריִתֹוה
 תיִרְכַה ןעַמְלי םש רּנְל םיִאָּב םָּתַארְׁשַא םִיָלְצַמ ץֶרָאְּב םיִרֲחַא
 יםָּתְחַכָשָהּפ :ץֶרָאָה יג ילָכּב הֿפְרְַלּו הלְלְקל םָכְתֹויֲה ןעֶמְל סל
 תֶאְו יויַׁשְנ תועְר תֶאְו הוה יכלַמו תֹועְר"תַאְ םָכיֵתֹובֲא תועְרדתֶא
 תֹוצֲחְבּו הֶדּוהְי ץֶרֶאְּב ּוׂשְע רׁשֲא יםכיִׁשג תַעָר תֶאְו יםכיֵתַעְר
 יתְרּותְב וָכלַהְאלְו ארי אָלְ הָּזַה םויַה דע ינאָּבָ ‘אלס :םלָשּרי
 -הכ כלו ס :'םֶכיִתְובַא יפלו םֶכיִנָפל יּתְתְנירְׁשַא יקֲחְב
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 2 הימרי 2

 תיִרְכַהְלּו הַעְרְל ֶכְּב נפ םֶש יִנְנָה לֵאָרְׂשִי יֵהלֲא תואְבְצ" הָוהְי רמָא
 םָמיִנַפ ּומָׂשְ רֶׁשֲא הֶדּוהְי תיָרָאְׁש-תֶא רתחְקְלְיי : יהָדּוהְידלָּב-תֶא
 בֶרֲחַּב רלֿפי םִיַרצִמ ץֶרָאְּב ילכ ומת 'םָש רוָנָל םֹיַרְצַמץֶרָא אובל
 'הֶלָאל ּויָהְו יּותָמָי בַעְרְבּו בֶרָתְּב לוגדַעְ ןטקמ ּומָּתִיְ יבָעַּב

 םִרָעַמ ץֶראְּב םיבָשּויה לע יתד ייָּפְרְַלּו הָלָלְקלְו המשל
 טיִלָּפ הָיְהְי אלו :"רָבָּבְבּו יבֲעְרְּב בֶרָחַּב םֶלָשּוְִיילע יִּתְקְּפ רֶׁשאַּכ
 יבּוטָלְו םִָרְצִמ ץֶרָאְּב יםָׁשרּונָל םיִאְּבַהי הָדּהְי תיָרָאְׁשִל ידיִרָשְו
 םַש "תָבָשְל בּוׁשָל םַׁשֹפנ-תֶא םיִאְׂשִנְמ הָּמַה"רֶׁשַא הָדּוהְי ץֶרֶא
 םיִׁשְנַאָה-לב ּוהיִמְרי-תֶא ונעיויפ ם :יםיִטְלְפ- םֶא יִּ ובּושידאל -
 יתוְדְמְעַה םיִׁשָנַה-לָכְו יםיִרֲחַא םיֶהלאְל" םֶהיִשְב תֹוָרַטְקְמִיּ םיִעְְיַה

 :רמאל יםוחְתפְּב םְִָצמ"ץֶרָאְּב םיכָשיה םֶעָה"לָכְו לחג לָהְ
 כ :ךיִלא םיִעָמש ּונָניִא הָוהְי םֵׁשְּב ּוניִלֶא ָתְרּבּדרְׁשֲא רֶבָּרַהי6
 םִיַמָשַה יתָכָלְמִל רַאקל ּףניֿפמ אָציײרְׁשֲאורָבְּדַה לָּכתֶא הָשענ השַע

Jz 

 ּוניִרְׂשו ּניכלמ ּוניֵתֹבֲאְ ּונְחְנַא ּוניִשָע רֶׁשֲאכ םיִכְסְנ הל" ריפה
El Cs 

 יםיִכָסנ הלחמי םי םימשה "תֶכלַמ רטקל נְלְלָח ל :וניִאָר
 יתָכלְמְל יםיִרָטְקְמ ונֲחְנַא-וָכְויופ ּונְמָּת בָעְרַבּג בֶרָחַבּו לכ ּונְרְסֶח

GN \% TIT 

 םיִנָּּכ ּהָל ּוניִׂשְע ּוניֵׁשְנַא יִדעֶלְּבִמַה םיִכְסְנ ּהָל לסל םִוַמְׁשַה
 םעֶה- לכלא ּוהָיִמְר רָמֲאו’> ס ::םיִכָסְנ הל ְּךָסהְו יהֿבצעֶהל
 :"רמאל רבי ותא םִיִנעָה יטֲעָה לכל םיִׁשָנַה-ילעְו םיִרְבְּגַה"ילֲ
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 םלּׁור תֹוצֲחָבּו הָדּוהְי יָרָעְּב םֶּתְרַטְק רֶׁשֲא ירַטְקַהתֶא אָלֲהי

 הֹוהְי רַכָז 'םַתֶא ץֶרָאָה םעֶו םֶכיִרָשְו יםֶכיִכְלַמ םֶביִתוְבַאְו םָּתַא

 םכיללעמ ער יִנּפִמ תאׂשְל דוע הוה טָכּווהאלְ :ובלדלע הלעתו

 הָלְלְַלְו המשל הְֵּרָחְל םֶכְצְרַא יִהְּתַו םָתיִׂשֲע רֶׁשֲא תַבָעְּתַה יֵנְּפִַמ
 rr 55 >6 | b-ל 6 | 12 °° >6 | 1 6+רֶׁשֲא תיִרָאְש | < 6 'ולפגו $ "תמו

prb dlc6 | ' 6 ר | 8 < cf 42,17 || %1 6 mlt MSS Vrs 'Q4 || >* <5, partim 
 6cf‘||I3 3-6[ 124 | ל ,dl c GP |r4*prbdl 6 6 | ל 16 6 םיִרָגַה | 1

dlc 68 || > <68% || 11 prb 614) ץראב) | % MSS6 4155 + "ל  prb6 6 בּושְל,  
 5 םיטעמ | 15 ** >6%* | ל >6 | < זמ ] לוק || 4-4 prb add )1 6 $ םורתפבו) |

Or A | © 87,18 | ל  cfתכְלַמל  c Gvתֶכאָלַמְל 5660 1  ca 30MSS17 *  
prb 6 63h (marg) praem69 תַּכְלַמְל | ל-ל >6 6[ 17 | ד *  lcמג | 18 ' 

 ּורָמָא םיִשָנַהְו 6 3) | * 1 6 3 תור-- || < cf ל" | %1 ְךָּפַהְו | * pזל 61 6 8
sed prb dl || = 1 ₪ 6 SX24) הכ-) | 20 * 1 דלָא) 6[ 24 | ל-* 1 דלֶאְו MSS 

 הָּלֵאָה םיִרָבְּרַה"תֶא | 2: * 1 6 680 תֶרטְקַה | b 68 'מּ | < >6 | ּהָתִא cf 8א||
cf %.22 *] 'מו  
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 םתאָטֲח רָשאְו םֶּתְרַטק רֶׁשֲא יֵנְּפִמ* :הָּזַה םִיַהְּכ יבֵׁשֹי ןיאמ"
 אל ויָתֹודֲעְבּו ויָתְקִחְּו ּוָתָרְתְבּו הוהְי לוָקְּב םָּתְעַמְׁש אָלְו הָוהיל
 רֶמאיוו4ּ פ  :יִהָּנַה םויַּכי תאּזַה הָעְרַה םָכְתֶא תאָרָק ןפ-לע םַּתְכלַה

 הגהְילכ ההר עָמְש םיִָנַהלּכ לאו םֶעהילָּכלֶא והיָמְר
 לרמאָל לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא "תּואָבְצדהְוהְי רָמָאדהְכ :"םִיְרְצִמ ץֶרָאַּב רֶׁשֲא
 השָע מאלו םֶתאַלָמ םֶכיִריִבּו םֶכיִפְּב 'הָנְרְּבַדּתַו 'םֶכיִשְנּו םֶּתַא"
 ּהָל ךפהלו םיִמָשַה יתָכַלְמ טל ' ּנרדְנ רשא ונירָרְנתֶא הֶׂשֲעַ
 ;יַמָביִרְדְנדתֶא הָניִשעת הֶשַע םָכיֵרְדְנ-תֶא 'הֶנֶמיִקֶּת םיִקָה םיִכְסְנ

 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םיִבָשּיַה הלּוהדלְכ הוהי-רַבְד ּועָמש ןְָל5 <
 ויאָרָקְנ ימש דוע הָיַהְידםִא הֹוהְי רַמָא לּודְנַה יִמְשַּב יִּתְעּבׁשְנ יִנְנַה
 :םִיָרְצִמ ץֶרָאלְבְּב' הוה ינֹרֲאדיַח ירמא יהָדּוהְי ׁשיִא"לָכויִפְּב
 רׁשֲא הָדּוהְי ׁשיִאלכ ּומַתְו הבוטל אלו העל םָהילע דָקֹׂש יִנְנָה>ז
 -ןְמי ןּובְׁשִי ברח ייל :םֶתֹולְכ-רֲע בַעְרְבּו בָרֲחַּב םִיְרַצַמדץֶרַאּב

 הָּוהְי תיֲִׁש"לְכּוְְו ירפְסמ יִתְמ הָדּהְי ץֶרָא יםִיצמ ץֶרֶ
 :יםָהַמּו יֵנָמִמי םּוקְי ימדרבִ םֵׁש רּנָל םִינצִמי'ץֶרָאָל םיִאָּבַה
 הנה םֹקָמַּי םָכיִלֲע יָנֲא דקפדיק "הָוהְי-םֲאָי תואָה םֶכָלתאְזְוי
 רֶמֶאּוהָּכִי סם :הָעָרל 'ָכיִלֲע יֵכָבְד ּומּוקְי םוק לכ ּועְדִת עמל
 דיבּו ויָביֲא ךִיּב םִיֹרצִמְָלַמ עֶרְפֲח הׂשָרַּפהתֶא ןַתֹב יִנְנַה הוהְי
 רַצאָרְדַכּובְנ יב הָדּוהְיְדְלִמ ּוהיקְרצ-תֶא יִּתַתְנ רׁשֲאַּכ וׁשְפַ יִׁשקבמ

 ס  ּושָפַנ ׁשֶקבְמ בי לבבל
 ֹובְתָכְּב הָיְרנְַּב רבא איִבָּנַה ּוהָיִמְרִי רָּבִּד רשא רֶבְּדהי 9

 ייל תיִעְבְרַה 'הָנָשַּב ּוהיְמְִי יִפִמ 'רפסדלע" הָלֲאָה םיִרָבְּדַהדתֶא
a hes 

ee ooo 

 יבאכמילע ןונ הוף יל אנדי ירי יור דלק
 22 ל >6 | 23 >6 | 24 *לכ<6 |56 | 25 * >6 | ל 616 68 | 1
 6 6 םיִשָנַח הָנַּתַא | 516 6 'ת || < 6/17* | 756 468; 1 הָנָמיִקִּת | + 1 + םֶכיִרְבּד |

cf 4 et 27 |רצמ ץֶרֲאלְכְּב רֶׁשֲא D-+$6 6 | ל ₪ 1 6  prb dlג 6 | 26 =  
 51? c 6 רמאל | <%>8 | 27 שיא >6 | 28 == ft 01 6 6 et deinde 1 'רא"לא

oiרֶפְסַמ טעמ ₪ 14 | 5 >6 || 9% 65  = apioug) frt yorצAi)הי | 55 6  
oi rapoikodvreg (cf v 26) GAA oi karagaivovregא0ד00ד07ד66, 6985  

 (םידרויה) זה אז. | ** >6, 16 AO3F’' םֶהָמ וא 'מ | 20 5% >6 | ">6;
KOל  | Cp 45, 1 *3 6 B3330 'רפ >6 ||  | prb errore exc (homoeotel) 

 תַנָשְּב | < >6 | 2 ** >6 | 3 * 6 קrגe יִּכ, ₪ 1 ְךּורָּב רַמָא יִּכ 6 4 |
 ל-5 02(6) יִל יזא יִל יזא | < 6* + יל.



 724 הימרי 46,10—45,4

 רֶמָא הָּכ ויָלַא רמאתו הכי :יִתאָצָמ אל 'הָחּונְמּו ימֲחְנֲאְב יִּתְעַגי
 הָוהְי

 שתנ יִנֲא יִּתְעַטְנרַשַא תַאְו סרה יִנַא יִתיִנָּבררֶשַאי הָּגַה
 הָוהְיֶאְנ רש :לאיה ץֶרָאַהדלָּב-תֶאְ

 -לָכ-לֲע הַעְר איִבִמ יִנָנַה יפ יׁשָּקבִּת"לַא תל ּףל"שקבת הָּתַאְו5

 ס :םָׁשיְַלת רש יתוִמקּמַהילּכ לע" לָשְלּׁשְפניתֶא יל יתנו
 :יםיּונַה-לעי איִבָּנַה ּוהָיְמְרידלֶא הָוהְירַבְד הָיָה רָשַאיי 6

 תַרפרַהְנְלַע הִיִהרְׁשַא םִיַרְצִמ ףלמ יונ הַעְרַפ לי-לע םִיַרצמְל>
 תיִעיִבְרָה תַנְׁשּב לָּבָּב ְּךַלַמ רֵצאָרְדכּובְג הָּכַה רֶׁשֲא שָמְְּרְַּב
 :הָדּוהי למ ּוהיִׁשֲאירוְּבי םיִקֹוהיל

 :הָמְָלַמַל ַּשְנְּו הָּנַצְו ןֶנֶמ ּוכְרֲעפ
 םיִעבוְכּב 'ּוָבְצִיִתְהְו 'םיִשְרַּפַה לע םיִטּוּסַה ּוָרְסַאצ
 :"תֹוניִרְסַה ּושבְל םיִחָמְרָה יףקרמ
 ות םֶהיֵרֹוּבִנְו רוחָא לםיגוסנ םיִּתַח הָמַה "יִתיִאְר עּוּדמ5

 :הָוהְידםִאְנ ביִבָּסִמ רוגֶמ ּונָפַה .אלְ וסנ יסונַמּ
 רוּבְּגַה טֶלָמִילַא לפה סוני

 :ּולפָנְו ּולָשַּכ תרָּפ-ירַהְנ דיילע יהָנֹופְצ
 :לוימימ ושַעָגַתִי יתֹורָהַּנַּכ הָלְעַ רֹוָאיַּכ הָזיִמז

 רַמאּיַ יםיִמ ושַעְגִַי תוִרָהנַכְו הלע רֵאְּכ יםִיַרְצִמפ

 :*הב יבש ריי הָדיִבא ץֶרֶמדהְפַכא הָלֲעֲא
 םיִרוּבְּנַה 'ּואְצִיְו בכה .ּלְלהְתַהְ םיִסּופַה ולעפ

 :תֶשָק יכְרד לשפת םידּולְ ןֹנִמ יֵׂשְפּת טופו שּוָּכ

 ויִָעַמַּנַהְל הָמָקְנםִי 'תֹואְבצ הָוהְי ןנדאלי אוהה םיַהְ
 םֶמִָּמ הָתְוָרְו הָעְבָשְו 'ברָח הָלָכֲאְו

 3 5 6 'נמ | 4° ?ins תֶא || ל-ל >6; KO Mss 6 איָה יל | 5 * 5+ תוללְנ
 [moO | =: 6 םוקָמ"לָכְּב | Cp 46, ד 6( 25,135 || = ca 36MSS 'גההלָּב-לע |

prblcOsW || * 6לֶא | << >6 | 3 *  Orל  | ny (clauduss)36  + 
 נס( | 4 * 6% ולע 8 ּולַעַה | ל קזמ 304 || = 1 6 39 'ציתה | 6 ומר ₪

DH || 55 frt add; 6 (dior =רשה | 5 3 >6, ₪ 61 | ל 684 ' sic 1 || * mlt MSS 
 ri 68?( 'י 'ּבג עודמ | 4 >8 סזט 4; 6 סונ6) | 6 * 8 םיִרוּבְנַב | ל >6 |
 7 * 630 'ִכְו sed frt add | > 6 nh (v 8) sed cf 8* | 8 * 6 םירצמ יֵמ 566 ימ

prb 61 |ץֶרֶאָה | 9-7 >6  deriv | °» = 7b; dl 6 6 | ° 1 ftוימימ  ex praeced 
  | % 41 | 10 ** prbקזפ 16 6 ואָצ < | ? | addָהיֶבְׁשי | 9 * 6? ּוננכְתִה 6894 <
lc 3 sol הוהיל | > 41 6 6 | < 6 הוהי ברח cf [65 1 .וברח 
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 :תֶרְּפירַהְני'לא ןֹופָצ 'ץֶראְּב 'תֹוָאָבְצ הוהְי יָנדאל' חַבָ יִּ
 םִיָרְצִמתַּב תֶנּותְּב יֵרָצ יֵחְקּו לָעָלִג יֵלֲעיי

 כ ןיא הָלְעְת .'תֹואָפְר *יתיבְרה אָוָשַל
 ץֶרָאָה הֶאְלִמ ּךַתְחְוצְו "נול םיוג ּוָעְמשיי

 ס  !םֶהיִנש ּוְלְּפַנ ויָּדַחִי 'ּולָשָּכ רּוּבִנּב רוָּבִנדיִּ
 רַצאָרְדַכּובְנ אֹובְל איִבְּנַה וימר לא הָוהְי רֶּבִּד רשַא רָבְּרַהיצ
 :םִיָרְצִמ ץֶרֶאדתֶא תוּבַהְ לבב למ

 יסֲחְנפְחַתְבּו ףֹנְב ּועיַמְׁשַהְו לּודנַמְב ינעימַשַהְו םִיַרְצַמְבי ּודיִנַה
 :ּיִביִבְס בֶרָח הָלָכֲאיִּכ ל כו בָצָיִתַה ּוֹרְמֲא

 :ֹופָדֲה הָוהְי יּכ דַמָע אל יִּדיִריִּבַא "ףַחְסַנ ַעּוְדַמ5
 רמאיו ּוהער-לֲא שיא לַֿפָנ-םנ ילשוכ יהָּבְרַה<

 :'הָנּויַה בֶרָח יִנָּפִמ ףנתְלומ } ץֶרָא- לאי נפעלָא הָבׁשְנְו יהָמּוק
 :רעומַה ריִבֲעַה ןואְׁש םִירְצִמ-לַמ יהַעְרַפ יםש ּראְרק" 7
 ֹוִמְׁש תֹוֲאָבְצ הוהְי מַה יָנָאדיַח א

 :אֹובְי םִיַּב למְרכְכ םיִרָהּב רֹובָתַּכ יִּב
 םִיָרצְמ"תַּ תָבָׁשֹוי ל יֵׂשֲע הלוג יל

 כ  :בשוי ןיאמ הָתַּנְו הָיהִת המשל ני
 :יאָב אָּב ןֹופָצִמ ץֶרָק םִָרְצִמ 'הָיִפהַפְי הָלְנָעפ

 יָדִי ּוסָנָנְפַה הָמה"יםנ יִּכ קַּברמ לגב הָּבְרקְב הירכְׂש"בני
 שָחָּנַּכי יהָלוק= :םֶתְָּקְּפ יתע םֶהיִלְע אָּב 'םֶדיִא םֹוי יִּכ ּודָמַע 'אָל
 ּוָתְרַּכ :םיִצֲע יִבָטְְּכ יהל ּואָּב תומְּדְרְקְבּ כָל יליחבדיּכ ילו
 :רַּפְסַמ םֶהָל יאו הֵּגְרַאַמ יוּבַר יִּכ רֶקָחַי אֶל יִּב הָנהְידאְנ ּהָרָעַ
 תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא5 hd דָיְּב הָנְתַ יבמ הָשיִבה+
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 ss ce | < 6 'ָאמ | 116 6 לע | זז *16 0 תיִּבְרַה א יִת-- |
 * 6ךיַת- || ז2 *16 6 ףלוק | ל 6 לָשָּכ | 13 *>6 || * 6 דָיּב | < >6 | %>65א|]

I5 5 6 &puyev (GF + ard God) 6 0;1ןוּכָהו |  ft14 *3 >6 | ל >6 || < >6,  
 קזקפ ףח סָנ | ל prb 1 6 651155 )60( דְריִּבַא | 16° 6 6 ח\\06 cov, fst ברע |

inp | >> <6*3 | £6 pax. AXnvucfic|l5 6 'אי || 3 0  | (, (trsp5 6 לכ  
 17 << 639 םש"תַא וארק, ft sc | * 63+ הכנ | < 65% 200( | 18 = 6.6

alהיָפיַּפי | 5 100155 68  “lc mlt MSS066 | 1 6 <. א\מ0|ס6דסג 0001 | 20  

 ּהָב, תא 1 ָהיֶלֲע | 21 * 384? | * 8 םַגְו | 5 cג 251155 30 אלו | 6 דיִא |
 * 6 תעְו | 22 * 6 לוק | ** 6 קרש ׁשֶחָנִּכ | < 6 לֹוחְב | % ca 50155 ךל, 1

Peותְרַּכ 666 | * 6 בר | 25 ** 6 |  sot6 68 ָהיֶלֲע | 23 * 45  
 'מאדאנלע | < 66 לע | 4 קמ 61 6 6.
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 ןכ"ירחאו וי ויָדְבע רבו - רַצאַרְדְכּובְ ךבּ םֵׁשְפ יִשְקַבְמ יב
 פ | :הָיהְיָאְנ םִדָקיַמיּכ ןֵכְׁשּת

 לֵאָרְׂשִי תָחַתדלאְו בקי ידע אְיִתִלא הָתַאְליַ
 יםיִבש ץֶרֶאְמ" ךעְרזתַאְו קוחרמ ףעָשומ יָנְנִה יפ
 פ  דיִרָחִמ ןיאו ןנאשו טְקְשְו בֹוָקְעַי בָשו

 הָלַעָא יִּכ 'יִנָא ָּךּתִא יִּכ הָוהְי-םֲאְנ בקי יִּבְבַע אתא יהָּתַאפ
 הָלָכ הֵׂשֲעֲא אל תא הָמָש ְּךיִּתְחַּדַה רֶׁשֲא ו 'םיגַהְדלָכְּ הלָכ
 ס :ךקנא אָל הָּקנְו טַפְׁשִמל = ךיִּתְרַסִיְ

 םיִּתְׁשִלּפילֲא יאיִבָּנַה ּוהָיְמְרִילֶא הֹוהְי-רַבְד הָיָה רֶׁשֲאו 7
 הוהְי רַמָאו הָּכ> :יהָנַעיתֶא הער הָּכַי םֶרָמְּב

 ףטוש "לַחָבל י ּויָהְו ןּופָצִמ םילע םיִמהְּנַה
 ּהב יבָשיו ריִע ּהָאולְמּו ץֶרֶא ּופְטָשְיו
 :ץֶרָאָה בשוי לַּב לַליִהְ םֶדֶאָה ּוקעזו

 ףויִלָגְלַג ןֹומֲהי יוּבְכרְל שעְרַמ ויִריִּבִא תוסְרִפ תטעש לוקמ
 :םִיִדָי ןויפרמ םינְב-לֲא תובָא לה

 םיִּתְשַלָפדלָּכ-תֶא דודשל אְּבַה יםולה-לע+
 | ירזע דיִרָש לכ ודי בצל יֵתיִרְכֲהְל
 :ירֹוּתפַכ יא" תיִרֲאְׁש יםיּתְשְלַּפתֶא הָוהְי רדש-יכ

 ןילקשא יהָתְמְדָנ הנע"ילֲא ּהָחְרְק האב
 ;יִדָרוגְתִּת יֵתָמ-דע 'םֶקְמַע תיִרָאְש

 יִטְקָשַת אָל הָנֲא-רע 'הוהיִל בֶרֶח "יוה6

 יו יערה ךועּתילֶא פאה
 ּהָכ"הָוצ הָנהְינ ייֵטְקְׁשַּת יא

eis bs atoם הָרָע םָש םיַ  

Al (non 6) || 27 ~™ 6 Dawn 6) 0 30,10 |26 >6 || 27. 28 = 30,10. זז  

 28 * >6** || * 6+ vb nonn, cf 50,165 | 5 'גה <6? | Cp 47, ז ** >6 | * 1 לע
 66) | = >6 | 2 ca 40155 Vrs בי | 3 * frt1 6 689 iיִתֹבְּכְרַמ | ל-ל 868 |
 4 * 6 םויָּב |? 6 יִּתְרְכָהְו | ו cf) 6) םָרְוֲע תיִרֲאְׁשלְכְ ןודיצו רצ |= 65
 קזפ dl | << 6 םייָאָה | 5 516 6 לע | * 6 'ִךַנ | < 6 םּוע, 1 6+ 6 6 םיִקְנִע |
 6 * >6 | * 63 ג1 הוהי | 7 * 0 טקשת || * 6 לע (ו) | 60 48, ** >6



 םִיָתָיְרִק הָדְכְלִנ "הָשיִבה הָדְדָש יִּכ ובָנַלֶא יה
 :'הָּתָחְו בנשמה השיבה

 הער היֵלע ֵבְׁשֲח .ןּוּבשָחְב .בָאומ "תלת לוע ןָא
 :בֶרָח ְּךָלַּת ְךיָרֲחַא ימת ןמדמ-םנ יוְגִמ הָנֲתיִרְכַנְו ּוָכָל
 :לוָדָּנ רֶבָׁשְו דש םינורחמ הֶקַעַצ לוק
 :"ַהיִרוָעַצ יהָקֲעְז יועיִמשה בָאֹומ הָרְּבשְנ
 יכְּבזהָלעֶ יִכְבַּב תולה הלעֶמ יִב5

 :"ועמש רבֵׁש-תקעצ רצ םינורח דַרומְּב יִּכ

 רכב ירעורעכ יהָניְהְַו םֶכְָפִנ וטל וסב
 ידְכָלִת ּתֶאְנ ךיּורָצוְֶבּו 'ּךישַעְמְּב ךַתְסּב ןעי יּכ

 :'ִּדחַי ויִרָשְו ויִנְַּכ הָלּוגַּב ישימכ אָצְיְו
 דַמָשְנְו קָמַעָה דבָשְו טלֶּמִת אָל יריִעְו ריִעְדלְכילָא ידדש אבל
 אָצַּת 'אָצְנ יּכ בָאֹומְל יץיִצּונְּתפ :הָוהְי רָמָּמ "רָׁשֲא רֶׂשיִּמַה

 :ןֵהֶּב בֵׁשֹי ןיאמ הָניִיְהְת הָמשל יִהיֵרְֲו
 :םִָּמ ֹוְָרַה עגמ רּורָאְו הָיִמְר הָוהְי תֶבאָלְמ הֵׂשֹע רּורָאײ

 ויְרָמְׁשילֲא אוה טקשו וְרּועְּנִמ בָאֹומ ןנאשיי
 ךְלֶה אל הָלוגְבּו יִלָכדלֶא ילָּכַמ קָרּוה- אָלְו
 8:0 ממ אל וחירו וב ומעט דמע ןפ"לע

 ויִלְכְו ּוהָעַצְו םיִעֹצ ליּתְלְׁשְו הוהְי-םָאְנ םיִאָּב םיִמָידהַּגַה כלי
 תיִּב שּברְׁשַאכ ׁשּוִמְכִמ בָאומ שבויי :ּוצַּפנְי םֶהיִלְבנְו וירי
 :םָחָטְבִמ לֶא תיִּבַמ לֵאָרְׂשִ
 :הָמְחְלַמַל ליַחִיִשְנִאְו ּונָחְנֲא םיִרוּבִּ ורָמאת ךיא 4
 חַבְטל ּוָדְרָי ויָרּוחְּב רַחְבַמּו יהל יהיִרֲעְו בָאֹומ דש 5
 :מְׁש תֹוֲאָבְצ הָוהְי למה"

 :דֶאְמ הָרֲהְמ ּותְָרְו אּבָל בָאומיריַא בקי
crrp? cf 65 | 2° prbl 6 6 AYR (iarplejio) |ז *1 לע(6) | 5 >6, 54 61 | =  

 ל frt add, vel ? exc vb 61 6 | 4 51 6 18MSS vss WN | * <6 || 5 K ָהיִרועצ
 Q ייִעְצ; 1 6 6 nS cf 61595 | 516 9 תיִחְלַה cf Jes 15,5 | ל 1 וב
 cf Jes || > dl 6 6 Jes | cf Jes 15,5; 6 ףאסטס16(0) | 6 52; prps ָהְנָיַחְתּו |

R lite mnlt MSS17,6 50 | 7 ** 6 ךיִתּודְצְמִּב (64) ||  cfדֹורֲעְּכ, ₪ ורעְרעְּכ  GA5  

 Q Wing | < א דחי 0 ml: Mss iq | 8 * 6 דש | * 1 לע (6) | * >68 |
 41 6 68 'ָאַּכ | 9 5%; 6 onueia |? 1 6 6 אצי | < 68 'עדלָכְו | זס >6 |
 זז 1 לע )6( | ל 16 6 אל || 12 16 6a ל( | 15 * 6 וריע 1 6 8 וי |

 ל >6; dl, vel 1? הָלָע ֹויָלֲע דדש cf 18 | = >6 | 16 6 םוי.



  AS arהימרי 728

 וָמׁש יעדי ילָכְו ויביֵבְסלָּכ ול ודב
 :הָרָאְּפּת לֶקמ זעדהַמַמ רֵּבְׁשִנ 'הָביִא ּורֲמֲא

 ןוָביִז'תַּב תֶבֵׁשי יאָמְצב יֵבְׁשי דובָּכִמ ידי
 ָךיָרְצְבִמ תַחְׁש ְּךְב הָלֲע בָאֹומ דָדושדיּכ
 רעּורע תֶבָשוי יִּפצְו יִדָמִע ךרְ-ילָאפ

 :הָתְיִהַּנ"המ יִרְמֲא יהֲמֹטְמנו סְנ-ילאש
 ײכעזווּיליִליַהל יהְּפַחיִּכ בָאומ שיבה

 רֶׁשיִּמַה ץֶרֲא-לֶא אָּב טָּפָשַמּוי :בָאומ דש יִּכ ןונראב ודיִגַה
 תיּב"לְֲ ובָנלַעְו ןוביִ-לֲעֶו>- :'תעפוַמ" לע הָצִהְיילֲאו ןולח-ילֲא

 -לעְו*י :ןוָעְמ תיּבלעְו לוָמָנ תיב"לעו םיתירק לוי :םיִתלבּד
 :תֹוְברקַהְו תֹוקֹחָה בָאומ ץרא יֵרְע"לְּכ לע הָרָּב"לעָו תורת

 :יהָוהְי םָאְגי הֶרֵּבְׁשִנ וערּו בָאֹומ ןרק ,הָעְּדְגִנ>פ
 ליִרְגַה הוהי-לע יּכ ּוהָריִּכָשַה6

 :אּוָה"םנ קחשל הָיָהְו ואיקְּב בָאֹומ קַפָסְו

 יהְמ'יִכ 'האָצְמִנ "םיִבָּננְּבםַא* לֵאָרְׂשִי ל הָיָה 'קחָשה אלא
 וָקְג בָאֹומ יֵבְׁשְי עלָפב ּנְכַשְו םיִרָע ָּבְזע* יִדָדּונְתִת ב יִּחָרָכְד
 ;תַחָפִדיִּפ יֵרְבֲעְּבי ןָּנְקִּת הָנֹויְכ
 :וָּבִל "םֶרְו ותְואְגְו וגואְגּו ֹוָהְבָנֹי דֶאָמ הָאּג בָאומְוא נעַמְׁש
 ויד ןְָאלְו ורבע יהֹוהָי-םֲאְני יֵּתְעַרְי יִנֲאפ
 "'ַלֶא יקֲעְזָא הָלָּ יבָאומְל יִליִלְיַא ,בָאומהלע ןָכדלעי" ּושע ןכדאל
 :יהָגְהָי ׂשֶרָח"ריִק יׁשְנֲא

 הָמְבְׂש "ןַפְגַה ְּךֶל"הָּכְבָא רֵנְעַי ייִכְּבַמ <
 לעגנ רָוְעַי 'םָי דע" םָי ורבע ךיתשיטנ

 17°63 | ל 6X éxdore / Sh 60866 | SK ךיִא | 18 16
MSS 068 Ja | ° add ? prb crrp, 6 év Urpaciq (NQ}) ? 58 in ignominia 

lc 81? ץֶרָאְל | < >6 | * 64+ הרבשנ; | מ * 1 לע (6) / ל  e1(הָאֹצַכ)? (צ | 
 טֶלִמְנו | 20 < 1 תַח | ל-ל 1 6 פ1 3155 0369 ּוקעזו ּוליִליַה | 21 * 60 לע |

prb dl | 25° dlc 6 | 26 6ומ) | 24 >6 " (KG6< | 5 1 6 0869 תעפיִמ Bל  
 לע ?xeipi abrod || 27 * 1 6 680 phw || ** 68 'בּו | <1 6 0 אָצְמֶנ א הָא- |
 6-6 >6; 101155 בד, sed 1 6 ?כ ְךְרַבַד | 5 6 ,éroAtues ֹונְתַּתל; 14 |

cf Jes 166 | = <628 = 6 'פ יפ יִרּוצְּב 8 תו תו; הָאַפְּב 1 ₪ םיִפיִעְסַּב | 29  
trsp huc , | * 66 םֶרו | 30 55 61 6 6 | < 686 ותְדבע;  et Jes || b ft1c 

ims6 לע | © 0  cf Jes 167 | * 68 imper | * <6 | °1cאל | 31  et Jes 
nָגnָא, frt sic 1 | 32 cf Jes 16,9 | 51 6 Jes | ל 1 6 6 6 Jes) | °° dl | 

6 11155 Jes $+’. 



43,33—45 JEREMIA 729 

 :לָּפָנ 'דרש יִדָריִצְּבדלַעְו ךָציקלע
 יבָאּומ ץֶרָאַמּ לַמְִַּמ" לִיִגְו הָחְמִׂש הָפְסֶאְנְוי
 ידָדיַה דיל יִתַבְשַה יםיבקימ ו

 םלוק יָת ץהל"דע הלֲעְלֲא-רע ןופְׁשִח תקעגמ יריה אל דדיה
 :ּוִהְי תּוָמשָמְל םיִרָמָנ ימ-םנ יִּב הּיִׁשְלַׁש יתַלְנֲע םִינרָח-דֲע רַעֹצַמ

 :ויהלאל ריִטְקַמּו 'הָמְב יהלעמ הָוהידםַאְנ יבאומל יִתַּבְׁשִהו
 ישרת" יׁשְנַא-לָא בלו הָמָהְי םיִללֲחַ בָאֹומל יב .ןפדלע36
 הָחְרָק שארהילכ יב :ֹודָבֲא השע תרתי ןָּכְ-לַע הָמֲהְי םיִליִלֲחכ
 -לָּכ ילעי :קש םִיַנְתְמ ילעְ תדְדּ םיִדְידילָּ לע" יהערנ קול
 ִלָבְּ יבָאומדתֶא יּתְרַבָשיִּ יִדָפְסִמ הל היִתֹבֹחְרבּ בָאֹומ תו
 בָאומ ףרֹ"הָנְפִה ךיא לילי יהָּתַה ְךיֵאפ :הֶוהְידםַאְנ ֹוּבְץַפַחְויִא

 רֶמֲא הכד ם :וָביִבְסילְכל הָתחְמַלְו קְׂשְל בָאומ הָיָה שוב
 תוירקה הכלי :בָאומ"לָא ויפנְכ שרפו הָאְדִי רֶׁשָבכ הגה יהָוהְי <

 הָׁשֲא בֶלָּכ אּוהַה םִיַּב בָאֹומ יֵרֹוּבִנ בל הָיָה יהָשַּפְתִנ תֹודָצִּמַהְו
 :ליִּדְנָה הֹוהְי-לַע יִּכ םַעַמ בָאומ דַמְׁשִנְוצ :יהָרַצְמ
 :*הוהי"םַאְנ* בָאֹומ בשוי יל חַפְו תַחַפָו דַחַפ+
 תַחַּפַה-לֲא לפי דַחַּפַה יֵנּפִמ יסיִּנָה 4

 חַפּב דלי תַחַּפַה"ִמ הְלעֶהְ

 לבי ההם םֶתּדקְפ 'תנָׁש בָאומ"ילָא יִהילֲא איב
 'םיִסָנ ַחָּכמ ּוָדְמָע ןוּבָשָח

 ןוחס "ןיְּבמ הָבָהָכְו ןוּבָשָחְמ יאָצְי ׁשֵאיִּכ
 :ןואְׁש ֵנְּב 'דָקְדְו בָאֹומ תַאְּפ לכאתו

 32 ° IIMSS et Jes'¥p | * Jes ד‘ַה | 33 cf Jes 16,10 || °° fit 1 םֶרָּכִמ

éroincav6 א  cmp?1 ְּךְרּדַה | % c 9 Jesקיַּב | <  Jesבָאֹומ +6 | ל  
ny | 5 prb dl;6 'געו | 35 * 6 "זמ | ל 6  aide | 34 cf Jes 15,4—6 || *1prbc 
Wn | Jes157 | * 1 5 לע | ל 6  cf Jes i611;626 הַמְּבַה-לְע | 36  

 הָרְחְ | pol הָדָבָא | 37 cf Jes 15,2. 3 | = :סMSS -לָּכילע [6 "לָכְּב |
 15MSS 60+ b | 38 cf Jes 15,5 | * 6316 העד | =< 1 6 6 לכו | MSS5  

sequ = 49,222; eטגqלעו | ל-ל >6 || == >65* | 30 < 96 ּותַח | ל >6 | 40 *  
>6,add| 43 = [652417 |4 = 09 ושָּפַתַב | ° = 40,220 ; rל 1 לע (0) |  | add6, < 

DQ; Jes praem24,18 םָּנַהה 89%  dl c 6 | 44 *1 6 KOQ Vrs Jes33  
 הָיָהְו | ל 3 Jes לוקִמ | < VarS 8 Jes AD | 8 הָלָא, prb sicl | * 1לע(6)|

cf Num 21,28; 24,172 || ** >3, pr6 'שּב | << 41 6 6 | 45--47 >6 || 45  
mit MSS Num 21 FY! | 5 1 6 Num 05 mph 3155 ."ל 1 6  | hoyתכמ 0%  

 תיֵּבִמ | 4 0 רקחו? 45S et Num 24 רקרקו); 1 4
Biblia. A7 



 730 .: הימרי =: 49,10—48,46

 שומע ידָבֲא | בָאֹומ ְךְליזא
 :הֶיְבְׁשּב יָתְנְבּו יֵבָׁשּב ְּךינְב וקלי

 הָנהִםִאָנ םיִמיַה תיִרחֲאְּב = בָאֹומ"תּובְׁש יִּתְבַשו
 פ  :בָאֹומ טַּפְׁשִמ הָּנַה"דַע

 הֶוהְי רָמָא הָּכ ןומע יִגְבְלי 9
 ול ןיִא שָרויםִא לֵאָרְׂשִיָל ןיִא םיִנָבַה
 םיִמָי ּהָּגַה ןֵכָלי :בָשָי ויִרָעְּב 'ומַעְו ידָג-תֶא יםָּבלמ שרי עּודמ

 הַמֲחְלִמ תַעּורְּת 'ןומע-ונְּב תָגַר"ילָא יִּתָעַמָשַהְו הָנהְידָאְנ םיִאָּ
 הָנְתַצַּת שָאָּב יִהיֵתֹנְבּו "הֶמִמש לתל ּהָתְיֲהְ
 :הֹוהְי רַמָאי ויָׁשְרֹידתֶא לארי שי
 הָּבַר תווָנָּב הָנְקַעֶצ "יֵע-הָדְרׁש יִּכ ןח יִליִליָה

 = יתוְרַדִּנַב הֶנֶטַטושְתִהְו הנס םיקש הָנְרנֲח
 םיקָמַעְּב ילְלַהָתַתְדהַמי :ויָּדֲחַי ויִרָשו ויִנַהְּכ דלי הלב יםכלמ יב

 :ילֵא אבי יִמ יָהיֶתֹרְצֲאְּב הֲתָטּבַה יהָבֵבֹוׁשַה תֵּבַה "קמע בז
 יִביִבְסלָּכַמ יתֹואְבְצ הָוהְי .יִנדַאיםָאְג רַחַֿפ לע איִבַמ יִנָנֲהפ
 -תֶא בשא ןֵכייִרֲחָאְוי :ידדגל ץֵּבִקִמ ןיִאְו ויָנְפְל ׁשיִא "םּתְחִִנְ
 יתֹואָבצ הָוהְי מא הָּכ םוָאל ס  :הָוהְי-םִאְנ ןֹומעיִנְּב תּובָש

 ןָמיִתְּב הָמְכִת דֹוָע ןיִאַה
 :םֵתְמְכֲח "הַחְרְסנ 'םיִנָּבִמ הָצָע הָדְבֶא
 דד יבשי .תָבָשְל ּוקַמַעָה נְפָה וס
 :ויִּתְדקְּפ תע ּיָלֲע יִתאֵבַה וש דיִא יִ

 תלו ּרָאְׁשִי אל ל ואב םיִרצְבייסַא
 | :יםיד ּותיִחָשַה ה הָלְיְלְּב 'םיִבָּנַגִדםִא"

 לָכּוי אל 'הָּבִחְנְו  ויָרְּתְסַמדתֶא תי וָשָעדתֶא ייּתַפׂשֲח יָנַא-יָּבנס
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 'הָבֶזְעיי :ּוָביִאְו "וינְכְשּו "ויִחֶאְו ועְרַו" דש
 פ  :ּוחֲמְבַּת ילַע ּךיִתְנֶמְלאְו הָיחא יִנֲא ְּךיַמתְי

 ותָש סוּכַה תוָּתְשְל יםֶמָפשַמ ןיִארֶשא יהָּגַה הוהְי רַמָאו הָבדיִּביי
 יב :יהֵתְׁשִּת הָתָׁש יִּכ' הֶקְּנִת אל הְקָּנִּת יהָקְנ אוה* הָּתַאו תש
 היְהִּת הללו יברתל הָּפְחְל המשל הוהְי-םִאְנ יִּתְעַּבְׁשִנ יב
 | .:םלוע תובְרָחְל הָניִיִהַת ָהיִרָעְלֶכְו "הָרַעְב

 ַיָלׁש יוגב ריִצָנ הָוהְי תֶאמ יִּתְעַמְׁש הָעּומָשי
 :הָמְחְלַמַל ומּוקְו ָהיֶלָע 'ּואָבּו ּוצְְּקְתָה
 :םָדֲאְּב ייּוזְּב םִינַּב ְךיִּתַתָנ ןָמָק "הגהה"
 בל ןידז יהא אישה" ְתצלפְתי*

 הָעְבִּג םוָרָמ יִשְפְּת עֶלסַה יַוְגַחְּב יֵנְבְׂש
 :יהָוהְי-םִאְני ְּךֵדיִרֹוא םֵׁשִמ ּףגק שנ היֶּבְגַתְדיִּ

 יֵהֲתּוכֲמלּכ-לעי קרש" םשיי ָהיֶלָע רבע לָּכ הָמָשְל םָדֶא הָתיִהְו

 שיא םָש בשי"אל הָוהְי רֶמָא היִנַכָּו הָרְמַעְ םֶדְס תַבָפהִמְּבי*
 הָוְנלֶא | ןריה ןואנִמ הָלַעַי היִרְּכ הָּגַהי*י :םֶדָאְְֶּב ּהָּב רּוְגָיאְלְ
 ומ יִּכ דֶקפָא "ָהיִלַא רּוָחְב יִמּו ָהיִלָעַמ 'ּונצירַא הָעיִּגְרַא-יִ ןֶתיִא

 עְמָש ןפלי זיֶנפְל דמי רשא הָעֹר הז ניי מו ינו
 יבשידילא בשָח רֶׁשֲא ויָתּובְׁשֲחַמּו םודָא-'לֶא ץעֶי רשא הָנהְיתְצע
 יָה :םָהילֲע םישי אלדםִא ןאֿפַה יָריֵעְצ יםּובָחְסִי :אול"םא ןָמיַת
 הָגַהְ + הלוק עָמָשַנ ףּוס-םִיְּב יהָקְעְצ ץֶרֶאָה הָשַעַר םֶָפְ לוָקַמּ יי
 םודא יִרוּבַּג בל הָיָה הָרָצְּב"לַ ויֵפָנַּכ שֶרְפיו הָאְדִיְו הָלֲעי רג
 2 | יהָרצְמ הָשֶא בֵלְּכ אּוהַה םִויַּב
 ּועְמָׁש הֵעָר הַעמְׁשיִּכ דָּפְרַאְו ֹתָמֲח הֶׁשיְּב קְׁשמרלי

 :ילכּוי אל טָקְׁשַהי יהָנֲאְּד םִיַּב ּונָמָנ
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  A9,24—36הימרי 732

 יהָקיִזִחַה טְמֵרְו םּונָל הָתְנְפַה קְׁשּמַד התפר
 :יהָדלויּכ הָתְזִחַא םיָלְבֲחְר הָרָע
 :ייׂשֹוׁׂשְמ תֶיְרִק יהָלַהְּת יריִע הָבְזֲעדיאְל ךיאי
 םיַּב' 'ּומּדַי 'הַמָחְלִמַה יׁשְנַאלָכְו ָהיִתְבְחְרִּב יָהיָרּוחְב לפי ןכלי*
 :יתֹוֲאָבְצ הָוהְי םָאְנ יאּוהַה

 פ  ודָנַהְְּב תָֹגְמְרַא הָלְכֶאְו קְׂשָמַּד תָמֹותְּב ׁשֶא יִּתַצַהְו“
 רֶמֲא הָכ לבּביְלְמ "רוצאָרדכִּבנ הָּכַה רש רֹוצָח תֹוָכְְמַמְּוו דקל

 היה םָדָקייִגְּב"תֶא ּודְדָשְו רק"לֶא לע ּומּוק
 םֶהיֵלְּכ"לָכְו םָהיֵתֹועיִרי ּוחָקִי םֶנאצְו םָהֵלָהֲא*פ
 :ביִבָּסִמ רֹוָגַמ םהילע ּואְרְקְו םֶהָל ּואְׂשִי םַהיֵלֹמְנּו -
 "הוהְי-םֲאְנ רֹוצָח יֵבְׁשְ תָבָשל ףקיִמעֶה "דאָמ ודב ּוסָני"

 :הב שחמ םהילע בָשַחְו הצע לָבְּבְדלְמיִרצאְרְדְכּובִנ םֿפילע ץֶעַיִּ
 יהָוהְי-םִאְנֹי חטָבָל בשוי ויִלָש וגיא לע מק:

 ּונכְׁשי דָדּב ול יִרְבדאְלְ םיַתְלְדאְל

 :הָוהְי לָשְל םָיִנְקמ מַה :זבָל למ וי
 -םִאָנ םָדיִאדתֶא איָבֲא ויִרָבַעִלָּכִמּו הֶאַּפ יצּוצק ַחּור"לָכָל םִיָתיִרזְ

 םלועדרע הָמְמָש םיִּנַּת ןועמל רּוצָח הָּתֲהְו

 פ = ּםֶדָאְרְּב הָּב רּונְייאְלְו שיא םָש בשיא
 תיִׁשאָרְּב םֶליעְלֶא איִבָּנַה ּוהָיְמְרײלֶא הָוהְיְזרְבְד הָיָה רֶׁשֲאי

 יתֹואָבְצ הֹוהְי רַמָא הָּכפ :רֶמאָל הָדּוהָייְַּלַמ הָּיִקְדִצ תּוָכְלַמ
 וםָתְרּכג תישאר םֶכיֵע תָשקְהתֶא רבש יִנָנָה
 םִיִמָשַה תוַצְק עַּבְרַאִמ תוחּור עֶּבְרַא םֶליִעְילֶא יתאָבַהְו

 םׁש 'אובו"אל רֶׁשֲא "יוגה הְְָיאלְו הָלֶאָה תָחְרַה לֶכְל םירז
 = :'םֶלוע יִחּדנ
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 = יהָוהְיָאני יּפַא ןורֲחיתֶא bee תאו
 יָאְסִכ יִּתְמִׂשְוצ :יםָתֹוא יִתֹלַּכ רע  בֶרֶחַהתֶא םֶהיֵרֲחִא יִּתְחַלׁשְ

 תיִרֲחֶאְּבו הָיָהְופ :"הָוהְייםַאְנ םיִרָׂשְוְךֶלָמ םֵׁשִמ יֵּתְדַבֲאַהְו םֶליִעְּב
 פ  :הָוהָיסֲאָנ םליע יתיִבָשתֶא יבושא םיִמּיַה

 דיִּב םיִּדשַּכ ץֶרָאְדלֶא" לֵבְבילָא להוהי רֵָּבּד רֶׁשֲא ירבְּבַהי 50
 אינה ּוהָיִמְרי

 ּדֲחַכְּתֹילַא יּועיִמְׁשַה סְנדּואָשּו ּועיִמָשַהְו םִיֹוגב ּודיִּגַהי
 יִּךְדְרַמ תח לָּב שיבה לָּבְב הָדְכְלָנ ו ּורָמִא

 -אּוה ןופָצְמ וג ָהיֶלָע הָלָע יִבּנ : הילל ּּתַח ָהיבַצַע ּושיָבה"
 ודי הָמֵהְּב"רַעְו םֶדָאַמ ּהָּב בשוי הָיַהְידאלְ המשל ּהָצְרַאדתֶא תיִשי
 לַארׂשיהיגב ּואָבִי יהיהְידםֲאְנ איהה תעֶבּו הָמָהָה םיִמיִבי זּוכְלֲה
 םֶהיֵהְלֲא הָיהְי-'תֶאְו יוכלו ֹוכָבּו ולה וָדְחִי הָדּוהְי"יִנְבּו הָּמַה
 :ושקבי

 םֶהיֵנפ "הָּנַה ךֶרָד ּולְּאַשְי ןויצ5
 ס - :ַחְבָשת אל םלוע תיִרְּב הֶוהְידלֶא יול ּףָאָּב
 'םיבבוש 'םיִרָה םּועְתַה םֶהיִעְר יִמע "הָיָה יתּודְבֶא ןאָצ

 :םָעְבְר ּוְכָש ּוכְֶה הָעְבּגֶא רהמ
 'םָשָאְנ אָל ּוָרְמֶא םֶהיִרָצְו םּולָכַא םֶהיֵאְצמ"לַּכי

 :'הֶָנהְי םָהיֵתֹובֲא 'הָוְקְמּו קדצ-הַוְנ הָוהיל ּואְטַח רֶׁשֲא תַחִּת
 יואצי םִיִּדָשַּכ ץֶרָאַמּ לבב ךתִמ 'ּודָבַ

 לָבָּב"ילע יהָלֲעַמּו ריִעַמ יֵכֹנֲא הֵּנַה יב :ןאֹציִנפְל םיִדּוּתַעַּכ ּויָהְו

 רוב צח" כלת םָׁשמ ה ּוכְרֲעְ ןופצ ץֶרָאמ יִלדָג םיֹג"לַהְ
 :םקיר בּושָי אל יליִּכְשִמ
 37 lprbc“* 6 םָתֹא | Pprbadlc 64 | 55 <6 | 4% Ry 6% יִּבְרַ |

 38 * 6 יִּתְתַלְׁשְו | * >6 | 30 *1 6 א בּוׁשֲא, 0 ביִשָא, שו 1 6 6 6 יִּתְבַׁשו |
(ca50, 1 * 6 'היזרב | ל >6 | < 1 6 6 לע | 56  Cp0 תּובש ||  Plc 

Tpu-6ח76מד06 |  ff6 8ףג\ס6  =e6 לָאְו | |  Wk201155 9 לאו) | 2 6  

M.; 1 prb 41 || 5-5 <6, prb add || 3 ° >6, prb add cf 99 ||606 ח006560מ  
sed 6 0066 ydp4 5% >6 | ל >8 | 5 6 דתֶא | 5 5 6 606 2, 9 א 5. | ל >8,  

 (הנה יִּכ) | < 6 ּואָבּו || % 6 ּוסָנק | 6 * ₪1 6 5) תֶרְבא | ל 1 6 א68 הָיָה, 6
 יָה | 16 8 'הָהְדלע | 51 6 Or 09% 8(6) םובְבוש 9% םיִבבוש | 7 * 6
 Dn) id 3, sed ₪23 | ל 6 מל | <>6 | 8 6 רק | ל 16 036% ּואצ | <6
 טסד60 dpdkovrec, sim ‘AZ in 5" | g * >6 || ל Or לֶא | < >6 || “63 ץֶחְּכ 1

 < sic 8 6 201195 Edd 682 31 ליִּכָשַמ



 734 2.1 המת 0% 22—10;50

 :יהוהְיםֲאְנִי ּועָּבְׂשִי ָהיֶלְלֶש-לְּכ לֵגְׁשְל םיָּׂשַכ הָתְיָחְוי
 יִתְלֲחַנ יסש .ּולָעְת לכ ייחַמָשִַת יב

 :םיִריֵּבַאְּכ .ףֶלָחצַתְ יאש הָלְנֲעּ לשפת יִּב
 בתל הָרְפֲחי דֹאָמ םֶכָמִא הָשוָּבִי

 : :הברעו היִצי רָּבְדִמ םיוג תירחֶא 'הָּגַה
 יהָכַּכ ממש הֵתָהְו בֵׁשֵת אל הָוהְי ףצקמי*

 :ָהיֲתוּבַמ-לּכ"לַ קרש םשי לָבּבלע רבע יל
 תַשק יִכְרְּדלָּכ ביִבְס \לָבְּבלַע ּןכְרָע4

 ָהיִלָע ּועיִרָהי5 :"הֶאַטֶח הָוהיל יב ץֶחלא ּולָמְחַּתלֶא ָהיֶלֲא יּודי

 תני ָהיָתומּוח ּוסרַהְג יִיִתישָא לג הי יהָגְנ יביִבָס
 לֵבְּבִמ 'ערוז ּוְתְרַּכַי6 :ּהָלּוׂשע הָתְׂשֲע רֶׁשֲאּכ ּהָב ּומְקַּנַה איה "הּוהְי

 שיִאְו ופי ומלא שיא הּניַה בָרָח לִגָפִמ" ריִצְק תַעְּב לָגִמ שפתו
 ס וסוגי דָצְראָל

 ּחיִרַה תֹוָיְרֲא .לֶאָרְׂשִי הָרּזְפ השי"
 מ ירַעארְדכּובְנ מצע ןורֲחָאָה הָזְו רושא ְךַלַמ ֹולְכַא ןוָשארֶה
 דקפ יִנְנַה ילֶאְרְשְ יִהְלֶא תואָבְצ* הָזהְי רמאהְּכ בלא :לֶבּב
 יֶתְבַבְשְנפ :רּוָשַא ךלַמילָא יֵּתדְפ רֶׁשֲאב וצְראילֶאְו לבב למלא
 :דָעְלַהְו םִיָרפֶא רֶהְבּי 'ןָשְַּהְ "למרבה הַעְרְו והֹננ-לָא לֶאְרְשְודתֶא
 -תֶא ישב יהָוהְיםֶאְני איּהַה תַעְבּו םַהָה םיִמָּיַּביי :ושְפַנ עַּבְשִּת
 חַלְסֶא יּכ הָניאֵצִּמִת אָלְו הָדּוהְי תאָטַחתֶאְו ּונָניִאְ לֶאְרְשִי ןוע
 פ | ריִאָשַא רָשַאל

 יס ברח ידוקּפ יבְׁשו-ילָא ָהיֶלְע הָלָע םִיתָרְמ אהלי
 הָמֲחְלַמ לוקי ם :ְךיִתיוצ רֶׁשֲא לכ הֵׂשֲעְו הָוהְיםֶאְנ םָהיֵרֲחֲא
 לוד רֶבָשְו 'ץֶרָאְּב

 = >6 | זז :16 0 Vrs ּוחְמְשְת,  יִת-- || ל 24155 86 יִכְו | 0

 Vrs .ולעת | 516 0 Vrs WD) | * 8 NWT sed ft lc GV אשד םיִלְנעַּכ,
 sim A | 16 Qo Vrs ּולַהְצַתְ | 12 3-5 6ל* untnp ה 6006 || . <6 | <6 |

 13 cf 49,17; 198 al | = frt dl | ל 63 לכ | < 6 plur | 14 * 1 6 4MSS 6 ורי |
 ,** >6 || 15 * >6 | ? קזקפ התפר 6 6 | 516 0 ָהיֶתֹויְׁשָא א ָהיֶתיִושַא (שֶאְ |

‘bb cf 46,16; Jes 13,14 )6+ 1 6 ca 60158 Edd6 יֵמ םֶקָנ | 16 * 6 עַרָז |  = 
 6 וצְרַא- לא | זק licen | ל >6 | 18 ** >6 | ל 16 6 לע(ו) || צַפ * 6
 ִכַב | * >6 || < 68 'ִּגַבּו | 20 == >6|| * 6 ּושקבִי | 21 * 5 ? (< 9 הָלֲע | 1

(trsp ,( |6 6 לעו || < 6 ? 3 ָהיִבְׁשֹוי | % 8 יִריִעָה \ריעה | < 1 6 6856 בֶרֶח  
 ' 8 םָמְרָחַהְו (םמ=) || < >68 | 22 * >6 | * 6 + םיִדׂשַּכ ראפ
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 ץֶרָאָהלְּכ ׁשיטּפ רַבׁשִיו עְֵּנִנ יא
 :םִיּונַּב לֵבְּב המשל הָתְיָה ךיִא
 תַעָדָי אָל ְּתַאְו לָבְּב תְדּכְלגטנְו יל יִּתָשְקְי

 :תיִרָּגִתַה הָוהיִב יִּכ יִתְׂשפְתַנ"םנְו תאָצְמְ
 מעז יִלְּכְתֶא אָצֹויַ ורָצוֲא-תֶא הָוהְי חָתָּפי

 :םיִּלָשּכ ץֶרָאְּב | יתֹואָבְצ הָוהְי ינדאל איה הָבאָלְמיִ
 ָהּוָמיִרֲחַהְו יםיִמֵרֲעֹוִמְכ יְהּוָלְס ָהיֶסְבַאַמ ּוחְתַפ 'ץקִמ הָכי-יואב6
 םהילע יו חבַטל ּודרי ְהירְּפִלְּכ ּובְרְח>ז :תיִרֲאְׁש ּהָל"יִהּת-לַא
 דיִּגַהְ לָבּב 2 םיטלָּ םיִסָנ לוק תק תע םַמֹוי אָבחיּ

 תַשק רכר-לכ ימי לֶבְּב-ילָא ועימה
 הָטיִלָּפ והלא ביֵבְס ָהיָלֲע ונח

 -לֶא הָרָז הָוהי-לֶא יִכ הליושע הָתְׂשֲע רשא לֶכּכּהָלעפכ הָליומְלש
 ּהָּתְמֲחְלִמ יִשְנַמלָכְו קיִתְבִתְרִּב ָהיָרּוחב ולפי ןְכְליי :לֵאָרְׂשִי שוק
 ס  :הָוהְי-םָאְנ 'אּוָהַה םִיַּבי ומהי

 תע ְּךְמֹאָּביִּכ יתֹוָאָבִצ הָוהְי יינדַאזסָאָנ ןודז ללא יִנָנָה
 יתד םיקמ ול ןיִאְו לפְנו ד לׁשֶכויי

 5 = :ויתביִבְס לכ הָלָכֲאְו יויְעְב שא יִתצהְ
 וָדְחַי הָדּוהְידיִנְבּו לֵאָרְׂשִי-ינּב םיקושע יתֹואָבְצ הֹוהְי רַמָא הב

 תואבצ הָוהְי קָוח יםלאג 34 :םָחלַׁש רנאמ םַכ וקיזחה םָהיֵבְׂש"יֵלְכְ
 יבָשיל זיִּנְרַהְו ץֶרָאָה-תֶא עיִּגְרַה ץעמל ימְביִרתֶא ביִרְי ביר ומש
 -יִלֲאְ לבב יֵבְׁשיילֲאְו יהוהְיהםָאְנ םיִּשּכלַע בָרֶת 5 :לָבְב
 היַרובְּג-ילֶא ברח "ּולאנו םיְִּבַה"לֶא ברח :ָהימְכַחלָאו ָהיִרָׂש
 ּהָכֹותְּב רֶׁשֲא בֶרעֶהלכלָאְי וּבְְר"לֲאְ ףיסּוס-לָא בֶרָחּז :ּותָחְו

 24 *° 6 émBncovrai טסו 8 ּתְלָשְכַנ | ל-ל >5 | 25 * >6 || ל 6 . 26 * 6
 ואָב יִּכ | = 6 ָהיִדְעומ?; הל ומ 3*%; 1? 566 3 הַצקִמ c 51,31 | = 5 ָהיְרְעְש |
 4 63 ָהּורְקַת? | * 6 הָרֲעְמְכ 5 / יאש (הָּמַרַע ומכ) | 27 6 םֶהָל | 86
 הוהימ םקנ | ל-ל >6 | 29 51 6 Or Vrs לע | * קמ 1 םיבר || < 6 ְךֶרד | 5
 6 0 mlt MSS Vrs A cf26 || 30 cf 49,26 || * 6 ּומָרָי ל | °° >6 | 31 *1 6
 6 ךיִלָע | דא >6 | 5 >6 | % 1 6 nonn MSS 6884 ל ד | 32 * 6
 ְֶנֹודְז | > 6 ורַעיב cf 21,14 | טז וויָביִבְס 6( 2,14 | 33 * >6 | ל 60
 לכ | < 6 'מ יִּכ | 34 * 6 'גו | ל 6 ברל | 6>**35 | *1 6 6 לעו |
 36 *6>5 | * 1 לע | 37 * 10 30 ָהיָסּוס-לע | ל | 6 30 ּהָּבְכְרלעא | << 16 6

 501 לַעְו (8 ברעה).



 736 הימרי 51,5—50,38

 ושָבַיו ָהיַמיִמילֲא "בֶָרְח3ּ* :ףּזָנְבּו ָהיֶתרֶצואילֶא בֶרֶת 'םיִׁשָנְל ּויָהְו
 -תֶא* םיּיַצ ּוָבָשִי למ ללה יםיִמיִאָבּו איה םיִליִסֶּפ ץֶרָא יִּכ
 ןָּבָשָת יאלְו יחַצָנל דוע בשתדאלְו הנעי תֹוָנּב ּהָב ּובָשַיְו 'םייא
 -תֶאְו הרמע תֶאְו םֶדְס-תֶא םיִהלֲא תַכַּפִהַמַּכ* :רדָו רוד"'דע
 :םָדֲאְּ ּהָּב רּוגְידאְלְ שיא םָש בשיזאל הָוהְיאְג ָהיִנְכש
 :ץֶרָאְדיִתְּכְרִַמ ורע םיּבַר םיִכָלָמּו 2 ינו ןְּפְצִמ אָּ םע הגה"
 הָמָהְי םָיִּכ םֶלוק יּומֲחרְי אלו *הַמַה יִרָזַכַא ּוקיֹוֲחְי לכ תֶׁשְקיי

 עמי :לֶבָב"תב לע הָמחְלִמל שיִאּכ וע ּובָּכְִי םיִסּוסלעְ
 הגה: :הָדלויַּכ ליֵח ּוהָתְקיִזֲחַה הָרָצ ויָָי ּופָרְו םָעְמש-תֶא לבָּביּדַלַמ
 יםַצורַא הָעיּגְראדיִכ ןְתיִא יהוא דיה ןֹואגִמי הָלַעְי הָיִראְּכ
 הָזְדיִמּו יִּנְדַעוי יִמּו יֶנֹומְכ יִמ יִּ דֶקְפֶא יִהיֵלֲא "ּוחְב ימי ָהיִלֲעַמ
 -יִלֶא ץעי רשא הוהְיתַצֲ עמ ל :יִנָפְל דעי רשא הע
 יםּובֲחְסִי אָל"מֲא םיִּשּ שֶרֲא-לָאי בֵׁשֲח רֶׁשֲא ויָתּובְׁשְחּֿו לֵבָּב
 לָבְב הָשָּפְתִנ למ :יהָוְנ םַהיֵלֲע יםישי אל"מַא ןאצה יִריִעָצ

 5 :עֶמְׁש םִיוּגּב יהָקָעְזּו ץֶרָאָה "הָשַעְרִנ
 ור ייֵמק בל" יֵבְׁשְיילַאָו לָבְּב"לַע ריִעַמ יִנְנַה הָוהְי רָמָא הָכי 1

 :תיִחׁשִמ
 ּהֵצְרַא-תֶא ּוקְקְביִו ִהּורֵוְו םיִרְזיולַבְבְל יִּתְחַלְׁשְוי
 :"הָעְר םֹויַּב ביִבָּסִמ היל הוב
 יָניִרְסְּב לֵעְתיי-ילֶאו ותְׁשָק ְךֵרּוַה 'ךרדי ּדְרְּו-ילָא

 :ּהֲאָבְצ"לְּ ּומיִרֲחַה ָהיֶרָחַּב- לֶא ּולָמְחַּת-לֶאְו
 ןְמְלַאאָל יפ5 :ָהיֶתוצחְּב םיִרָקְדְמּ םיְִּשּכ ץֶראְּב םיִלָלֲח פנוי

 3756'נכ | <1 6 6 לע | 16 רובו | 38 * >6; 16 5% בֶרֶח | ל 1 6 6 לע|
sed cfּוללַהְתִי | 39 >5 | 5-ל <6,  AEEיִליִלֲאָבּו | 4255 68' D5 ₪ 1 6 86%  

cf 6,22—24 | 42°616 1320 | * 6 אל | %6 דע | 40 = 49,18. 330 | 43—41  
sed cf 6,23 | 44--46 4623 | ל 6 םֶחְרִי | < 6 לע | % 686 םיָכּורֲע  cfאוה  

cf 49,19 vel 66 0 םֵציִרֲא  vel49,19-21 | 44 °° 6 ןֶריַה ןמ || ל הונ >6 || < 1  
 63 םַפּרְרֶא || =! 6 'חָּב לכו 3 םיִרּוחַבּו || < 16 6 ָהיֶלֲע | 45 * 16 6 לע || ** תסחמ
 MSS יבשוי 6 6, "יזלע | 516 6 ּובָחְסי | %16 6 םשי (םשי) | < 369 םֶהְוְנ 4

nonn MSS 651, ד * 1 6  Cp4921 | 6 8 הקעוו |  cf49,20 || 46 %] הָשַעְר  
 לַעְו | ל-ל per fguram Atbasch = ישב sic 66 | 2 °° 6 0/קוטז66 (םיִדָז)
 601 ka@uBpicouciv AZY ָהּורֶזְו םירז, קמ הורזו add || *-* 6 תו םופו יזה, 3 ּווקיְו

cf 3,17, frt sic 1 | 51 6 69 Any | 3 * <6; 151155 Or 3603" bN, 84 sic 1 | 
b frt 1 6 3 חני (ze deponat) | © dl 6 Q mlt MSS Vrs || 4 לא <6, ft 1 6 MSS 
Or Vrs (cf) bַוא | = ft1c 3, רס ְּךֵלׁשי | ' 1 לע )6( 
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 ,cats וׁשפנ שיא tn = ךותמּו וסב = שודקמ
 :ּהָל םֶלַשְמ אּוְה לּומָנ 'הוהיִל איה "הַמְקנ תַע יִּכ ּהָנוַעּב

 ץֶרָאָהלְּכ תֶרָּבְׁשִמ | הוהְיײדִיְּ לָבְּב בָהָזיסוכי
 :םיוג ּולְלְהְתִי ןָּכְ-לע םיוג ּוִתַׁש ּהָניִיִמ

 ָיֶלְע ּוליִליֵה רַבָׁשִתַו לָּבְב הָלְפָנ םָאְתַפ*
 הָתָּפְרִנ אָלְו לֶבָּב"תֶא יונאַפרפ :אָּפְרִת ילוא | הָבואְכַמְל יִרָצ ו

 -דַע אָשנְו הֵׂטָּפְׁשִמ םימשַהלֶא עגנו וצְרַאל שיא לגו לָהְּובְזִע
 הָשעְמתֶא ןויִצְב הָרְּפסְּו וָּב ונלִתקְרְצְתֶא הָוהְי איצוהיי :םיִקֲתְׁש
 הָוהְי ריִעָה 'םיִטְלַשַה ּואְלַמ םיִצְחַה יּורְבָהְיי ּוניַהְלֲא הָוהְי
 הָוהְי תַמָקְני ּהָתיִחְׁשַהל "ותֵּמְזִמ לָבָּבלַעיּ יִדָמ "יִבְלִמ חּורדתֶא
 רֶמָשִמַה ּוקיֹזֲחַה סָנּואש לבב תמוחדלָא ו .זולכיה תַמָקְנ איה

 "רֶׁשֲא תֶא הָׂשֲעמּג הוהְי םמָזסנ כ םיִבְרָאָה ּוניִכָה םיִרָמְש ּומיֵקָ
 אָּב יתָרָצֹוִא תב םיִּבַר םִיָמדלֲע יִתְנַכׂשי לָבָב יֵבְׁשְלֲא רב
 'ָּךיַתאלְמְַא כ" ׁשְפַנּב יתואְבְצ הָוהְי עבְׁשְנייי :יָעֶצּב תא ךצק
 ס  ודֵריֵה ְּךילֲע ונָעְו קליכ } םֶדֶא
 :םִיָמָׁש הָטְנ יֹוִתָנּובְתַבּו ֹוָתָמְכָחְּב לֵבָּת ןִכַמ ֹוחֹכְּב ץֶרָא יהשעו*
 *ץֶרֶאדהַצקמ םיִאְׂשִנ לַעְיַ םיִמָשַּב םִיָמ ןומָה יות לול

 :ויָתרְצאמ יֵחָּר אַ הָשָע לָטֶמַל יקב
 ילֲחַּפִמ ףרצלָּכ שיבה תַעַּדִמ םֶרָאילָּכ רעֶבָניז

 םיִעָתְעִּת השעמ הָּמַה לָבֲהיé :םָּב ַחּוָיאְלְו יּוְּסַנ רֵקׁש כ
 :ודבאי םֶתָדְקְפ תַעְּב

 יאוה לֹּכַה רָצוידיִּכ בוקעי קְלֲח הָלֵאְבאְלופ

 ספ  ומֶש תֹואָבְצ הָוהְי ֹותְלֲחַנ 'טֶבֶשו
 5 * ₪16 686 םֶהיָהלֶאַמ | * 6*ג הוהי | 6 6 ּומְרִתי | 65 ּהָמְקְנ |83
 "מ | ל dl 6 630 | 8 5% 41 | g * 055 וניפר | * ָהְבְועַנ | צס 6A ותקדצ
 sz ונתקדצ | זז * 6 ּוניִכָה | ל 69 1066 00061066 || 5 ₪ 1 6 62 938 ְךֶלָמ | 46
 ֹותָמֲח | 12 16 6 לע || 13 * א יִּתְנַכׂש ס ּתְנַכׂש | ** 6 ָהיָתֹרְצא בר"לעו |
 = crזק; 6 ְךַתֲעָר תֵּדְקְּפ תע | 4 + 6--יּכ | ל >6 | < 6 וערב | 66 ft 1 םָא

cfהוהי  praemַא כ | 15-19 = 10,1216 | 15 * 65  velc satָךֵאלַמֲא אל,  
Lc 6ל  || Oero 5 gui dedit vocem10,1293 || * 6 'בֶתְּב || 16 °° 6 66 ששמע  

cf 10,14 | *" 810,13 | 17 * 66 ויְלְסַּפַמ  gue, cf10,139 ץראה || < 6  et 
cf 10,15 | 19% 6592+ =10,14 || = 66 אל | 18 665 ישעמ  cfוכסנ 6% ּךַסָנ  

tpn cf 10,16 | * <6, 273155 98 = 6 
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 מ יִּתַתְׁשִהְו םִיג יב יִּתְצַּפְנְו הָמָחְלַמ יל יִל ו

 רּוחְב בב יִתְצפַנו רנו ןקז בי יתנו יהא שיאי דב יָת
 יִּתְצַּפַנְו ּוָּדִמִצְו רבא ָּךְב יִּתְצַפַנְו ורְדָעְו הָעַר ְּךְב יֵּתְצַּפַנְו* :הָלּותְבו
 -לָּ תֶא םיִּדָשַ יבש לכל לָבָבְ יּתְמְלָשְו :"םיִנָנְּ יתוָחַּפ ּךִב
 | ם | :הָוהְי םָאְג םֶכיִנֲֹעְל ןיצְב ושעְִרָשַא םֵתָעְר
 ns תיָחְׁשַּמַה יהןהימֶא יתיִחְׁשַמַה רַה ףילא יב

 =. יתולסומל ןח .הגפל ובא ממ וחקידאל6ְ
 ּועְקִּת ץֶרָאְּב סניואָׂשז :הָוהְיםַאְנ הָיָהְּת םָלֹוע יתוממָשדיּ
 ייֵנִמ טָרְרַא תוכלממ ָהיִלָע ועימשה םיוג היל ושדק םיוגַּב רפוש

 הע שקי +רֶמָס קֶלְכ סּוס"יולעה ירְספמ ָהיֶלָע דפ ונְכְׁשו
 ץֶרָאְלָּכ תֶאְו" יָהינְנְסְילֶּכ-תֶאְו "ָהיְתּוחפְדתֶא יִדָמ ייִכְלַמתֶא םיוג
 יתֹובְׁשֲחַמ לָבֶב-לֲע הָמְק יִּכ לֶחְתַ ץֶרֲאָה ישעְרּתו> :יוּתְלׁשִמַמ
 לבב יִרּוּבְ ֹלְדָח :בשוי ןיִאמ הַמַׁשְל לבב ץֶרָאתֶא םּושל הֹוהְי
 ָיֵתְֹכְׁשִמ ּותיֿצַה םיִשָנ יָה םֶתְרְּבְ הָתְׁשְ תודָצְמַּב ּובָשי םמְלהְל
 יֶגַהְל דיִּנַמ תאָרְקְל דיִנַמּו ץּורָי ץֶרְהתארקל ץֶרּיי :ַָהיָחיִרְב ְָּבְׁשנ
 -תֶאְו ׂשֿפְת יתֹורְּבעּמַהְוצ :הָצְקִמ ורע הָדְכְלִנדיִּכ לֶבָּב ְלְמְל
 רַמָא הכ יכ33 ם :ּלָהְבְ ג הממ ישו ׁשֵאָב ּפרָש יםיִמנַאָה

 לבב el צאָרְדכּובנ ונמַמַה dt :הל ריִצְקַה"'תע הָאבּ
 :יוָנֲחיִדֲה ינדֲעמ ושְרַכ .אלמ ןיִנּתַּכ בנעל יקיר יִלָּ ָנְיִַה
 ןויצ יתבְשי רמאת לֿבְּב-לע =יִרֲאְׁשּו יִסָמ 5

 ס :םָלׁשוְר רַמאּת םיִּדָשכ יֵבְׁשי"לֲא יִמָ
 20 1 יִלָּכ | 22 ** 6 ו as | bb 6 | 23 * 6% הָחּפ | ל 69 ינסו |
 25 * ,prb add vel crrp 6 תֶחָשֶּמַה | ** >6 | 5 6 רהכ frt 1 sol הָפַרׂשִּכ |
 26 1c 63 דֶסּומְל vel הָדְסּומְל || * 1 prb תַמָמַש ’cf 68 | 27 * 5 rop גטס |
 5 6 860016066 | 5 6 + ָהיִלְע | 5 <3, 6 ןומָה | 28 *1 6 68 ָךָלֶמ | 8
 ויתוחפ || < 1 6 68 וינגס | d-d 8 | 29 * 6 הָשַעַר || * 09" ּומָק | *" 5

cf6 680 ּותַצְנ | בז 3 ָהְצקִמ | 328 היִתורְבעַמּ  i 63 | 30 1 ftתָבָשָחַמ  
 6 || 3 ָהימנַא | < 6 ּוכְלָהי | 33 ** >6 | ל 6 למ יִתָּב | < d1 6 638 ( אָבּ |
 34 59516 0 MSS Vrs יִנַמָמַה ינֵלָכַא, 6?יִנְקְלַח א | < ל 1 6 0 cet "וגו יִנֵגיִצֲה

ftיִנעֶלְּב | 9  ue Gkéroc (1? dkedo¢) ised | >16 Q cetא0ד006\6ע  A65  

 | ינדעמ | < 0 יִנָחיִדֲה: פזפ 1 'ּדַה | 35 * 1 ₪ יִדָשְו cf( 20,8); קזק יִרָבָשְו |
 ל dl? | > 1 6 nonn MSS 6 לע.
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 תָמְקִנ"תֶא יִּתְמּקִנְו ְךַביִריתֶא בֶרדיִנְנָה הָוהְי רַמָא הָּכ כל
 \םיִלָנְילָבְב ּהָתִיְהְויז" :ּהָרּוקְמ-תֶא יִּתְׁשַבֹוהְו ּהָמַיתֶא יִּתְבַרֲחַהְו
 יּונַאׁשִ םיִרֵפּכַּכ יוָדָחְ :בשוי ןיאמ ?הקַרשּו הָמש יםיִנַּתוּועְמ
 םיִּתְרַּשַהְו םֵהיֵתְׁשִמתֶא תיִשֶא יםָמָחְבפ :תויִרא "יוגּכ ורעֶנ
 יםֶדיִרוִא< :הָוהְי םָאְנ ּוציִקִ אלו םלוע"תַנְׁש נשי 'רזלעו ןעמל

 :םיִדּוּתַעְדםַע יםיִליאְּ חובטל םיִרָכְּ
 ץֶרֲאָה-לּכ תַלַהְּת 'שָפְּתִּתַו יִּדַׁשַׁש הָרבל יא 4"

 :םיוּגּב לָבְּב המשל הָתיָה יא
 :הָתְסְכַנ וילג ןומַהּב םֶיַה לֵבָּבילע הָלָעי
 הָבְרעו היִצ ץֶרֶא יהַּמׁשְל ָהיִרְע ּויָה*
 יתְדקְפּו+ :םֶדָאְְִּב ףןַהָּב רבעידאלו שיאי ּךַהּב .בשידאל * ץֶרָא
 םיזג דֹוע ויָלֲא ּוָרֲהְנִיהאָלְו ויֿפִמ ֹועלְּב"תֶא יִתאֵצְהְו ילָבְבְּב לדלע*
 : יהל לֵבְּב תמוח-םנ

 :הָוהְיִףִא ןורחמ וׁשפנ-תֶא שיא ּוטְלַמּו מע ּהָכּוּתִמ ּואצפי
 הָנְׁשבי 'אָבּו ץֶרֶאְּב תַעָמְשַּנַה הָעּומָשַּב ּואְריֵתְו םָכְבַבל ריד פו
 :לשמ- לַע לשמו ץֶרָאְּב סַמָחְו הַעּומְׁשַה הָנָשַּב יֹוירֲחֲאְו 'הָעּומָשַה

 שבת ּהָצראלָכְו לָבְב ייפ יּתְקפּו םיִאְּב םָמְי הגה כָל
 רֶׁשֲא לֵכְו ץֶרֶאְו םִיָמָׁש לֶבָּבדלַע ּוגָנִרְו5ּ :ּהָכֹותְב לפי ָהיֶלָלֲח"לָכְו
 לֿפנל לבבי :הָוהְי-םֲאְנ 'םיִדרּוׁשַה הל"יאובי ןופַצִמ יִּכ םֶהְּב
 בֶרָחַמ" םיִטלָפ :ץֶרָאָהְ = יללח ל לבבל ילֶאְרש ילְלַח
 -לע הָלעֶּת םָלְׁשּוְריִו הוהְידתֶא קוחרמ ורכז רדמעת"'לא ָּבלַה
 ּואָּב יב ּוניִנָּפ המ הָתְסַּכ יהָּפְרֶח ּונְעָמָשיִּכ ּונְׁשַּב5ז :םֶכְבְבְל
 "אני ים םיִמֲהְִּה ee פ :הָוהְי תי + םיִרָ

37 cfg,ro | ** <6 | ל >6 | 38 * >56% 3% | ל <6 | > 6 ap] | © nonn 
MSS יִרְנְּכ | 39 * ₪6 1 6 5 הָמָחַּב | * 1 6 6380 ופָלעי | 40 * 65% 9 impeז | 

 ||  <5 || 43 cf 50,40 | *<6ל ||  (Atbasch)לבב  || qr cf 50,23 || *<6 al, 6ל 65'כו

5 dl 6 65 | © 68% A, prb sic 1 | 5 dl 6 8155 et 5040 || * 66% et 500 | 
 הָּב | 44 ** 6 לבבדלע | *-* >6 | 45--48 >6 || 46 * 03 ןּפ | * קזט 1 הָאְבּו|

 העּומש איַהַה 'שב | %1? ָהיֶרֲחַאְו 5 הָנָשַה יִרַחַאְו | < 3 תֶרָחַא 'מש | 8 סז 9 <<
 |  1 ₪ TW 6 53ואבי 6153 | ל  | 48 516 5185 Vrsדלא 'מ םקו  (OMSלשמ

 | 'ִבְּב | < 689 ּולּפִי | 50 ** 1 זז וכל ּהָּבְרַחַמ | * 1 6 68 לֶאְו 6 * | 6> ** 49
 ּונֲתְּפְרַח | * >6 | = 6 ּונישְּקַמלֶא | 5 67 תיִּבדלֶא | 52 * >65% | ל-ל >6א| 6 *51
 . | 3 : 6 Gr, édvיִּתְמְקִנְו | 8 ולפי 6 <
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 הָל םיָדְרְׂש ּואָבָי יִתַאַמ "הע םוָרְמ רַצבְת" "יִכְו 'םִיִמָשַה לָבְב
 היפ :םיִדְׂשַּכ לץראמ לדג רָבשְו ילָבּבַמ הקעז לוק :הָנהְי"ְג
 יםִיַמְּכ םָהיֵלְג ּומַהְו לוד לוק הָּנַמֹמ דָּבִאְו לֵבְּב-תֶא הָזהְי דרש
 ּגדָכְלִנְ ידלוש לבֶּב-לע יהי אָב לכ :םלוק ןואָש ןּתִנ םיִּבר
 :םלָשְי םלש הָוהְי תל לא יב 'םֶתּותָשק יהָתִּתִח ָהיִרוּבְּ
 נשי היִבְגְ היִנָנְסּו יָהיִתוחפ היֵמָכֲחו ָהירְש יִּתְרּכְׁשִהוזי
 -הֶָכ5* ם :ומָש תוָאְבַצ הָוהְי מהאב יי אֶל םלועדתנש
 ָךיֶרְעְׁשּו רעְרַעְתִת רעְרע הָבָמרֶה לָבְּב 'תֹומח יתֹואְבְצ הָוהְי רֿמָא

 ס :ופעְֶׁשֶאיַדְּב יִמֲָלּו קירייֵדְב םימע עג ותו ׁשֲאְּבםיהֹבְנַה
 -ןְּב הּיִרְנְוְב היָרְׂשֹיִתֶא איֿבָּנַה ּוהָיְמְרַי ו יהּנצרְׁשַא רָבָּרַהפ

 *תיִעָבְרַה יתנָשְּב לָבָּ הֶדּוהידלמ ּוהְיִקְדצ'תֶא וְכַלְּב היַסֲחַמ
 -רֶׁשֲא הֵעָרָה" לָּכ תא ּוהיִמְרי בּתְכיו :הָחּונְמ-רׂש הָיְרְשּו ּוכְלמְל
 םיִבָתְּכַה "הלאה םיִרְבְַּה"לָּכ תֶא ידֲחֶא ירפס- לֶא לָבּבילֶא אות
 תארו תיארו לבב אָ היִרְׂש- לא ּוהיִמְרי רָמֲאיוֿ :לֶבְבילָא
 םֹוָקַּמַה -ילֶא תְרַפד הֶּתַא הָוהְי ָתְרַמֲאְוי :הָלֶאָה םיִרָבְּדַה- לָּ תא
 יתֹומֲמְׁש7יִּכ הָמָהְּבדדַעְו םֶדֶאְמְל בוי וּב-תויָה יּיֵתלְבְל תיִרְכַהל הָּנַה
 ליל רַשְקִּת הּזַה רֶפַּפַה"תֶא אָרקל ָתְלְַּב הָיָהְו< :הֶיְהְּת םלוע

 -אָלְו לֵבְּב עלשת הָכֿכ רמו תָּפ ותא ותְכלשהְו ןֶבא
 יִרְבִד הָנָה"ֲע ּופעְְו" ָהיֶלָע איבמ יֵכֹנֲא רֶׁשֲא הָעְרַה ינָפִמ םּוקְת
 ס :יוהימרי

 הָנָׁש הָרָשָע תַחַאְו וכְלְמְב ּוהָיִקִדִצ הָנָׁש תַחַאְו םיִרָשָעְְּבי 2
 עַרָה שער :הָנְבָלִמ ּוהָיִמְרִיתְּב לטלמח ומא םֵׁשְו םֶלָשּוְיִּב ּךְלֶמ

 הָיָה הוהְי ףָא-לעויכּי :'םקיוהְי הָשָעְיירָשַא לכ הָוהְי יגיע
 53 ל ₪1 שב || < 4 * || 4 3 'ע םֹורָמַּב םיִשָּפ | 54 * 6 'בְֶב | 69 'אָּב|
 55 = 6 םִיַמְּכ הָמה, כצט םהילג 61 | 56 * 41 6 63 | * 6 רש | < 1 ? הָּתַמ | 1

cf Hab 2,13 || * <6 | 66 | לל >6 | 58 <* | f39םֶּתַשק | 57  GAY6  
 nonn MSS = תמוח | < (A< || % 6 'י אלו 3% = 48 || < 16 680 Hab ּופעיי |
 59 * 6+הוהי | 5 6 eiretv rg || ל prblc 6 nD || )09* nonn MSS הָנּׁשַּב |

prb8 זז || ! 6% תֹחָנְמ 3 הָנֲחַמ | 60 *1 לע (6) | 1 קזט < 6 רּפּפַב | °  * 
 dl 6 6” | 61 5 ca 01155 ל ףַאבּב $+ ךותב | * prb dl (in 8 post 'רקו) | 62°1

6A rv XaAdalw |לע (6) || * 6'בְלּו | *1 65 תַמַמַש | 63 6 ּתְרַשְקְו | 64  
vs 2. 3: >6 sed869 ליִמַח[  bb >6 | Cp 52, 1 Q bin cf 2R 23,31, 1 c 

pp 624,195 | 2 %° 30 רֶׁשֲאַּכ סז 'א לפ | 0 םיקיוהי | 3 *  cf 2R 
2R 24,3 TN. 
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 ְךֶלַמְּב ּוהָיִקְדִצ דָרֶמַיַו וינָּפ לעַמ םָתֹוא וכיִלָשַהְדַע יהָדּוהְיִו םַלָׁשּוריִּב
 שחל רושָעַּב יִריִׂשֲעָה שֶרְחְּ וכְלְמ תיִעָשִּתַה הֶנָשַב יִהָיְ+ לֵב
 היֵלֲע ּונחְיו םלשּוְ-לע וליח- לָכְ אה לֿבְּב-למ רַצאְרֶדַכּובְנ אב
 הָנָׁש הָרְשִע יִּתְׁשִע דַע רֹוָצַמַּב ריִעָה אָבָּתַופ :ביִבָס קיד ָהיָלֲע וניו
 ריִעְּב בַעְרָה קוחיו שרהל הַעְׁשִתּב יִעיִבְרָה ׁשֶרָחּב 6 :ּוהָיקְדִצ למל
 הַמֲתְלִמַה ינאי יריִעָה עַקְּבִּתו ץְרָאָה םעל םָחָל הָיָהדאָלְו
 ןגד לע שא םִיָתֹמַחַה"ןיִּב רעש רב היל יריִעַהְמ אצה ףחרבי'
 -ליִח ּוָפְדְרַיַ* :הָבְרעֶה ְּךרְ וכלי ביִבָס ריִעָה-לע םיָּשַכְו ּךְלַמַה
 וליֲח-לכְו וחרי *תֶבְרַעּב יוהיקְדצ-תֶא* וגישיו למה יִרָחֶא םיִּדְשַּ
 הָתַלְבְר לבב למלא ותא ּולֲעיו ֶלַמַה-תֶא ּושָּפְתִיִופ :וילעמ ּוצַפְ
 יִנְּבדתֶא לבב"דלמ טָחְׁשיו וס :יםיִטָפׁשִמ וָּתִא רָּבדיו "תמח ץֶרָאְּב
 -תֶאְויז :הָתַלְבַרְּב טחָש הָדּוהְ יִרָשדלָּבדתֶא םגְ ריניִעְל ּוהָּיִקְדִצ
 הלָבְּ בבלי ּוהֲאְביַו םִַּתְׁשִחְנב ּוהָרְסַאו ךוע ּוהָיִקְדַצ יניע
 יׁשיִמֲחַה שֶדָחַבּוי :זתומ םוי-דע תְקְּפַה'תיִבב ּוהנּתַ
 רַצאְרָדכּובְנ למל הָנָׁש הרְׂשע-עֶשּת תַנָש איה שֶדחל ירֹוׁשְעְב
 :'םלָשּוריּב לָבְּבְּדִלִמ י נפל ידָמֲע םיִחּבִט"בַר ןֶדאָרּוּוְבְנ אָּב לבבל
 -תֶאְוי םלׁשּור יתְּבלּכ תֶאְו ולמה תיִּבדתֶאְו הֹוהְי-תִיִּב-תֶא ףְרָשיַו
 יביבס םֶלָשּורְי תמוח-ילָכ תֶאְו< :שָאְּב ר לּדְנַה תיֵּב"לִּכ
 יםַעָה תלמי :םיִחְּבַט"ברדתָא רֶׁשֲא םיִּדָשּכ לחיל ּוצְתְנ
 ךְלמ לא ּולְּפנ רשא םיִלָפּנַהתֶאְו ריִעְּב םיִרָאְשִּגַהו םֶעָה רֶתְיתֶאְו
 יתולְּדְמּוי< :יםיִחְּבִט"בַר ןָדאָרּובְנ הָלְגָה ןֹומָאָה רַתָי תֶאְ לֿבְּב
 -תֶאְויל :"םיִבְגילְּו םיִמָרְכְלי םיִחְּבַט"בַר "ןֶדאְרִזּוְבִנ ריִאָשַה ץֵרָאָה
 תֶׁשֲחָּנַה םָי-תֶאְו יתֹוֹכַּמַה-תֶאְו הוהי-יתיבְל רֶׁשֲא תשחְּנַה יִדּומע
 :הֶלְבְב 'םֶתְשָחְנ לָּכְתֶא ּואָשיו םירְׂשַכ רְבָש הָוהְידתיִבְּב רֶׁשֲא

 | יעישתה  | 4 cf 39,1; 2R 25, | * 6'היִבּו 86 24,20 28 35 36
  <6 id 39,1 | 6 *-* <6 2R 25,3, 8 mense guinto | 7 * ins 6 2R 254 Glל
)cf 39,4( ְּךֶלָמַה אצינ || % <6 2R 25,4; ומ 41 ןּוחְרְביַו | 8 = 6 2 זתא || ל 6 

  | > 6 raideg atrod | g °° <6 2R || * 6S 2R beh | ro 16 5 etרֶבַעְּב
  | 2 8תיֵבְב 0 תיֵב  16 K(62)ל |  || rr °° prb dl cf 39,6; 2R 25,7ירח 39,6
 | 'שורי  | 4 ₪ 1 6 2Rהָעְבַׁשְּב | ** >6 || < 6 28 דָבֲע (סמג 'ִּפְל); 28% דַמע 25,8
13 = frt dl; 2R לודנ | 14 * לכ > 39,8; 28 25,10 | * < 398 | * <6 | 15 <6| 
95 30,9; 278 Zt (ada) el לע cf 39,9; 2R | © 399+ לֶבָּב | 16 cf 39,10 | 
 ד * 1 6 םסתמ ||  <6 || = ?; cf 39,10תלדמו (6 םִעָה רָתָיתָאְ) | ל 25,12 2 6 ]*
MSS Vrs תֹוריָּכַה | < 6+-ואיביו sזקp תיִבְּב | ל 
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 -תֶאְו יתָקְרְזִּמַה-תֶאְו 'תורָמזְמַהתֶאְו יםיִעְיַה-תֶאְו תֹורָּסַה-תֶאְויפ
 -תֶאְופ :ּוחקל םֵהְב ּותְרָשְיזרְשא תָשחְּנַה ילְּ"לְּכ תֶאְו תוַּכַה
 תֹוֹּנְמַה-תֶאְותוריִסַה-תֶאוי 'תוקְרזּמַה-תֶאְ יתֹוָחַמַה-תֶאְו יםיִפָסַה
 חַקְל ףַסָּכ ףָסְּברָשַאְו בֶהָז בֶהָז רשא "תויקנָמַהדתֶאְו תוּפִּכַה-תֶאְ
 רֵׂשֲע-םיִנְׁש רֶקְבַהְו יֹדָחֶאה םִיַה םנָש ו םיִרּומַעָהְ*י :םיִחְּבַמבר
 הָוהְי תיבל המלְׁש למה הָשַע רֶׁשֲא 'תונכֶמה יתַחָתְדרָשַא תַשחְנ
 הָנמְׁשי יםיִדּומַעְהְו יז + יהָלֶאָה םיִלְּבַהְִלָּב םָּתְׁשֲחְנַל לש הָיָהדאְל
 ונסו הָּמַא הָרְׂשֲע-םיֵּתְׁש טּוחְו דַחֶאַה דָמַעָה 'המוק הָּמַא 'הֶרָשע

 תֶרתַַּה תמוקו תַשחְנ יוילע תרתי ;ִבּובְ תֹוְעְבִצֶא עַבְרִא וָיְבַעְו
 לה ביִבָס תֶרָתּוּכַה לע םינומרו הָכָבְשּו תומָא 'שָמָח יתֲחֲאָה

 םיעָשַּת םיֹנְֹרָה יהיו: :'םיִנומְרו ינשה דועל הָלֲאָכְו תָשָחְ
 חקינ*+  :ביִבָס הָבבְׂשַה-לע 'הָאמ םִינּפרָה" לכ יהָחּור הָששְו
 הָנְׁשִמַה ןָהּכ יִהְנְנַפְצ-תֶאְו שארָה ןֶהֹכ יהְירְׂש-תֶא םיִחְּבַט-בר
 -רֶׁשֲא דָחֶא סירס יקל ריִעָהְְוִמּוי5 ּוףַּפַה יִרָמְש תַשְלָש-תֶאו
 -יִנָפ יַארמ 'םיִשָנַא הָעְבַשְו הָמְחְלִמַה יישְנַאהלע ו דיפ 'היָה
 םע-תֶא 'אָּבְצַמַה אָבְצַה ירש בפס תַאְו ריִעָב ּוָאְצְמַנ רֶׁשֲא למה

 חַקיוי :ריָה ךותְּב םיִאְצְמַּגַה ץֶרָאָה םעמ שיא םיִשָשְו ץרַאָה
 :הָתָלְבר לֵבְּב ְךֶלַמילֲא םֶתּוא ּךֶליו םיִחְּבַטדבר ןֶדֲאָרּּובְנ םֶתוא
 הָדּוהְי לָנָוי תמח ץֶרֲאְּב הָלְברְּב 'םֶתְמְיַו לבְּב ְךֶכֶמ םֶתֹוא יהיו
 רַצאָרְדכּובְנ הָלְנֶה רֶׁשֲא םָעָה הָזְי* :'ּוְתָמְדַא לעמ
 תָנְׁשִִּפ ם :הָׁשלְׁשּו םיִרְשֲעו םיַפָלַא תָׁשְלָׁש םיִדּוהְי יעַבָׁש"תַנְׁשְּב
 םישלש תֹוֲאַמ הָנֹומְׁש ׁשֵפנ םלָׁשּוריִמ רצאָרְדכּובְנל הָרָשָע הָנמש

 ₪ ש + ש ₪

2R 25,15 |18 תורמזמה: | 5 >6 | =>  ra alia do cf000000 || ל 6  
cf 17° || %% >6; aut dl2< 25,16 | ¢ 6 םִיַה 'ת; Rיֵאָה | "?  K2R20 * 0 'ָא,  

 aut 1 6 28 דלָּכ תַשחנל | 21 3 > 215 25,17 || bb 6 35 = 20ב 315 | 0
 תַמּוק cf 28 || 5 2%, 6 ביבס קז בובנ | 22 * 6 םהילע | ל > 28 | 8
 שלש, 1 4 | 2 25,17 ,הכבשה"לע 6 6אזש (הנמש exc post ינשה) ק60ו דש

 rye Toig 06660 חא60וש 61 23 66 21 || 23 *>8; 6 ev (vel to (ש)

)cf 18 7,17;החור סזזנמ 6 תחא הרשרש[ב]?  ? cf 1 7,20, vel8% 1 דָחֶא רוט  

cf? 20 6;ויהיו ; 89 "לכְו | <  praemל 6  | et supra 21 DIN)201 3,16  
 א 7,20)םיתאמ); שו קז לע האמ 1? לּומִמ | 24 *>6 | * >6 | 25 **>6 | * 6 סירס |
 516 28 25,19 אּוה || <% 6 'א דיִקְּפ | * 28 הֵׁשֲמֲחַו | 63 םַש יִשְנַא | 3 ורָאשְנ |
 \ $@ 2R רַפֹֿפַה | 56; 3רשו | , 6 רַפֹפַה? | 27 * 2 2521 ךו | * >6 | <<>6|

 28--30 >6 6 2% | 28 * 3 +-1תּוכְלַמְ | 29 nonn MSS $38 + הל(.
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 -בב ןְרַאָרוּוְבְנ הָלְנֶה רֵצאָרְדכּובְנל םיִרְׂשֲעְו שלש תַנָשְּבי :םִיָנׁשו
 תַעַּבְרַא ׁשֶפָנלְּכ הָשָמָחְו םיִעְּבְרַא תֹוָאַמ עבְׁש שָפָנ םיִדּוהְי םיִחְּבַט
 תּולָנְל הָנָש עבְׁשְו םישלָשְב הופ פס :תֹואַמ ששו םיִפְלַא
 אָשְנ שרחל יהַׁשִמֲחו םיִרְׂשֲעְּב שֶדֹח רָשָע םִנׁשְּב הָּוהיילְמ ןְכֵיוהְי
 הוהידְלַמ ןיִכיוהְי שארדתֶא ותל תַנְׁשּב לַּבְּב ְךֶלַמ דר לייא
 לַעַּמִמ ואְסַּכ-תֶא ןתיו תובט וּתֶא רָבדיַו ;איִלָּבַה תיֵּבְמ ותא אצלו
 לַכֲאְו ואְלְ ידְנַּב תֶא הָנָשְרְ :לָבָבְּב וִּתִא רֶׁשֲא יםיִכְלמ יאָפְכְ
 :ולהַבתִ דיִמָּת ּתַחְרֶא ותָחְרַאְוי< :ויח ימי" דיִמָּת .וינפל םֶחַל
 :ףיַח ימי לב" לותומ םוידדע" ֹומֹויְּב םוי-רבְּד לבְב-דלַמ תֶאַמ

 31 * 2R 25,27 הָעָבַׁשְו 6 הָעְּבְרַאְו | 1c 2 וכְלַמ | < 65 ּוהָתְּלַנו | 1
Ic Q 21155 ₪ 2R 86 2% ואְלְּכ* (א איִלְּכַה 0 אּולְּכַהְ | 32 * >65% |  

>3M5S et 2Rםיִכְלִמַה | 33 0 וייח | 34 == 6 דימת ול הנתנ החראהו || ל-ל  
.6< || 25,30 



EZECHIEL. לאקזחי 
 הָלְגַהְְּדותְב יִנַאְו ׁשֶדֹחַל הֶׁשְמֲחב יִעיֵבְרְּב הָנָׁש םיִׁשלְׁשַּבויָהיוי 1

 הֵׁשֲמֲחַּב* :םיִהלֲא תֹואְרַמ הָאְרֶאְו םִֿמְׁשַה ּוחָּתְפִנ רֶבּכיִרַה נ-לע
 -רבֶדיהְיָה הָיָה :ןיְִיַוי ףלמה תלָנְל תיִׁשיִמֲחַה הָנָשַה איִה ׁשֶרֲחַל
 יִהּתַ רבּכ"רַה נ-לע םיִדָשּכ ץֶרָאְּב ןַהּכַה ּבָּ לאָקְוָחִילֶא הָוהְי
 ןוֿפְצַה-ןמ הֶאְּב הָרָעְס חּור ּהָּגַהְו אָרֲאְו :הֹוהי-דִי 'םש 'ויָלֲע
 לַמְׁשֲחַה ןיִעְּכ ּהָכֹוּתַמּו 'ביִבְס ול ּהָנָנְו" תַחָּקלְתִמ שָאְו 'לודָנ נע
 םֶדֶא תּומְּד ןָהיֵאְרמ הָזְו תויח עֶּבְרַא תּומְּ הכותל :'שֶאָה ךוּתַמ"
 יָה תחל םִיפָנְּכ עָּבְרַאְו תָחֶאְל םיִנָפ הַעְּברַאְוéֿ :הָּנִהְל

 ןיִעָּכ םיִצָצִנְו יל לָגְר ףֵכָכי ם םָהילגַר * ףְבְו יהָרָׁשי ֵלָנְר יםֲהיֵלְגרוז
 םהיִעְבְר תַעּברַא לע םֶהיֵפְנַּכ תַחַּתַמ םרָא די יללק תֶׁשֲחְ
 'םֶהיִפְנַּ ּהָתוחַא-לֶא הָשֶא תֶרְבֲחיִ :םֶתְעַּבְרַאל םָהיִפְנַכְו םֶהיִנָּפּו
 יִנָּפ םָהיִנָּפ תּוָמְדּויפ :וכלו ויִנָּפ רֶבַעְלֶא שיא ןּתְכַלְב ובסודאל
 ןֵתעּבְרַאל לואֿמְׂשַהַמ רוָׁש-יִנְפּו םּתְעַּבְרַאל ןיִמָיַהְדלא הָיְרַא יִנָפּו "םֶדָא
 יׁשיִאָל יהְלֲעַמלמ תוָדְרּפ םֶהיִפְנַכְו יםֶהיִנַפּויי :ןָתעּבְרַאל ירש גינו
 -לֶא שיֶאְר וי + יהָנָהיַתי תֶא תוסַכְמ םיִּתָשּו "שיא תֹוָרְבֹוח םיָּתְש
 בִי יאל וכלי תבל חּוְרֶה הָמָשדהְיִהְי רשא לֶא וכלי ויִנָּפ רָבֲע

 הָאְרמְכ תורָעְּב שאיילחְגּכ 'םהיִאְִמ תַֹחַה תווי י"ל
 Cp 5, 3 ** 367 הָיָה 6 יהיו | ל 255 68 ילע | 5 >6, קזט 41 | 4 * 6
 6 'עְו | Pinsc GA | = trsp 6 6 ante WN] | “idl | 5 6 ןהילע; > |
 6 8 תַחֶאְל | ל 3 hic et in vs 500 pr םה et ם suff (c 8 et MSS) 1ןה

frt dl | > 68 ny, ftl | 9 6 rrepwroi? || °° >6 prb 1 1ל >%  | [ et 
acהָלְַע | *1 6 66ג תולק ןֶהיֵפְנַכְו | 8 *16 0 185 ₪66 ידיו 63 דיו |  

sed cf 11 |רּוחָאְל  excןְתעַּבְרַאְל םֶדְקִמ | ל קזמ  g -* <6,886 | 10 * prb ins6 |  
 זז * >66 prps הָמיִנָפְָל | ל ins 6 6 ןתעבראל | 5>5 | 1 ּהָתֹחֲא-לֲא הָשֶא

alc 68 | 1366 | 12 *1 6 68 אלו | *  cfקזק5 +- הלעמלמ  * || cf g63( ( 
 6% ְּךֹותְבּו | 16 6 הארמ.
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 אצֹוי ׁשֵאָהְוַמּו ׁשֵאָל ּהָנְנְו תויחה ןיִּב יתָכָלַהְתִמ "איה יםיִלְפַלַה
 יתויחה אָרֲאְויפ :קִזְּבַה הֵאְרַמַּכ בֹוׁשְו אֹוצְר תֹוּיַחַהְו* :'קָרַב

 יהאְרמ 5 :רָנפ תעּבְראָלי תויחַה לַצֶא ץֶרָאְּב ֲחֶא ןפוא' הגהְ
 'םָהיִאְרִמּו ןֶּתְעַּבְרַאְל 'דֲחֲא תּומְדּו ׁשיִׁשֹרַּת ןיעָּכ יםָהיֵׂשֲעַמּו םיַנפֹוֲאָה
 ןַהיִעְבְַר תעֵּבְרַא-ילעיל ןָפּואָה ְּךותְּב ןֶפּואָה הָיָהְי רשאכ םָהיִשְעַמּו
 יםהְל הָאְרִיְו םֶהָל ּהָבְְו ןֵהיֵּבנְוי :'ןתְכָלְּב ּובָסי יאל וכל יתְבְלְּב
 םיִנַפֹוֲאָה וכלי תויַחַה תֶבָלְבּוופ :ןָּתְעַּבְרַאְל ביִבָס םִיְגיֵ תֶאְלמ םתֹּבנְו
 רֶׁשֲא לס :םיִנַפֹוֲאָה אשי ץֶרֶאָה לעַמ תויַחֶה אֵׂשָכַהְבּו םֶלְצָא
 לאָשְנ "יִגַפואָהְ :תָכלל ַחּוְרֶה הָמָש" וכלו תבל ַחּוָרָה יםְׁש-הֶיָהי
 ּודמעי םֶדְמָעְבּ וכלי םֶתְכְלְבִיי :םיִנפֹוֲאַּב היַחַה ַחּוְר יִּכ םמְמְעְל
 היַחה חּור יִּכ םתָמְעְל םיִּנַפוֲאָה אְִׂנ ץֶראָה לעמ םאְׂשנַהְבו
 'אָרונַה חרקה ןיִעָּ יעיקְר להיחה ייׁשאָר"לע תּומְדו>> :םִיּנפֹוֲאַּב
 הֶׁשֲא יתורְׁשי םֶהיֵפְנַּכ עיֶקְרָה תַחַתְויי :יהָלְעָמְלָמ םַהישאָרְלַע יונ"
 יהָבַהְל תֹוּסַכַמ םיתש שיִאְלּו 'הָנַהְל תוסכִמ םִיַּתְׁש שיאל ּהָתחַאדלֶא
 -לוקכי םיֵּבַר םִיַמ לוקָּכ םֵהֹיֵפְנַּכ לּוק"תֶא עֶמְׁשֲאְו >4 :םָהיֵתיְוְג תֶא
 :ןַהיִפְנַכ הָניֵּפַרִּת 'םֶדֶמָעְּב "הנְחַמ לוק הָלְמַה לוקי םָּתְכלְּב יירש

 הָניַּפַרְּת םֶדְמַעְּב םשארדלע רֶׁשֲא עיקרל לעמ לויה 2
 % דוד

 תּומּד ריִּפַס"ְבָא הָאְַמְּכ םָשאר-לע רשא עיקר ילַעַמַמְו6 :"ןַהיִפְנַ
 אָרָאְוד :הָלֲעמְלִמ יןיִלָע םֵדָא הֶאְרַמַּכ תּומּ אַפּכַה תּומּד לע יאָ

 הָלְעָמְלּויִנְְמ הָאְרּפִמ 'ביִבְס הָלְדתִיִּב ׁשֲאיהָאְרמ' 'לַמָשִח כ
 הָאְרמְכ :ביִהָס ול ּהנְבְו שָאהַאְרְַּכ יִתיִאְר הָטַמְלּוויֶנְתִמ הָאְרּמִמּו
 אוה ביִבָס ּהנגַה הָאְרִמ ןַּכ םֶשָגַה םויָּב ןָנָעַב היִהְי ושא תַשְקַה
 עַמְׁשֲאְו יִנָּפְדלַע לאו ה הָאְרֶאְו הָוהידדובַּכ תּומִּד הֶאְרַמ
 :ךתא רבא יגל דֹמֲע םָדֶאְּב יִלֲא רָמאיני 2 ם :רָּבדִמ לוק

13 516 67 | alc 6; KO ֹוכְלַהְתִמ | 6942 'בֶכn 6 6 1 * | אוה | 
14 <6, add | 15 * dl c 6 cf 4 | ל* 1? 6 9 םיִנפזא cf 16 | == 1 ןּתְעַּבְרַאְל cf 
6#3A | 16°1c mlt MSS Vrs Di |PdlcG|SIRDN | 5 6 6 | דיו 

 ; || % >8 || 18 = crrpאלו  61 9.12 || * dl 6 68 || 5 prb 1 6 nonn MSS 453לא
 |  MSS 68םסממ  | = dl 6םֶהָל תּוּבַנ הֵּנָהְו אָרֲאְו | 20 *1 לא || ל 1 הָמָש ? |
  MSS Vrsשאר 6 25 26 | ל 1 6 םסתמ  | 22 5 6S'פואה | < 16 6 ניו 16

  7תֹוַּחַה | <16 6 (89 קָרָּכ | 5 4 6 6 | 55 >5 | 23-* 663 תויוטְנ;
  6 dl 6ל- | 5 ₪4 6 6 |< dl 6 124155 6 8 | 24 °° >6F | 5תורבח:?

 |  666לעממ  al | 26 *1הָּגָהְו | ל*  | 25 >9MSS || * prps 6 6'עבג 6 6 1 < | 9
 6 + ויִלַע | < >6 dl | 27 °° +1 501 הָּנָהְו 614 || ל >6 61| 6 2, 1 6 לא.
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 תֶא" עְשִאָו ילגרדלע יִנְרְמְעתנ "ילֶא רָּבּד רֶׁשֲאַכ "ַּור יָב אָבָּתוי
 יינָּבַלֶא ףְתוא ינא תלוש םֶדְאְְּב ילא רָמאוג ם :יִלֲא ירֵּבַּרמ
 ועָשָּפי םָתֹובֲאְו הָּמַה יִבּודְרְמ רֶׁשֲא 'םיִדְרומַה 'םֶיוְלֶא* לֵאָרְׂשִ
 חלוש יִנא בל-יקֶזחְו םיִנָפ ישק םיִנָּבַחְוי+ :הֶּזַה םִיַה םֶצְעְדדַע "יב
 -םָא *הָמַהְוי :הָוהְי "ינדא רַמָא הָּכ םַהיִלַא ּתְרַמָאְ יםהילֲא ְּךְתוא
 :םֶכֹותְב "הָיָה איִבְנ יִּכ ּועְדָיַו הָמַה יִרָמ תיֵּב יִכ יּלְְּחִי-םַאְ ּועמְׁשִי

 כ יאליִתילַא יָהיְִבְִּמּו םַמ אָריִּת-לא םֶדָפְְב התאו ם
 -לֵא םָהיִרְבְִּמ בוי הָּתַא םיִּבַרקִע"ילָאְו 'ָּךֶתוא יםיִנולַסְו םיִבְרְס
 יִרָבְּדדתֶא ּתְרַּבְדק :הָמַה יִרְמ תיִּב יִּכ תָחִּת-לַא םֶהיֵנַּפִמּו אָריּת
 הֶּתַאְו* | ם :הָמָה ירָמ יִּ ולְדחי"םַאְו ּועְמשידמִא םֶתיִלַא
 יֵרָּמַה תִיְבְּכ יֵרָמיַהְּת" לַא הלא רֵּבִַ יָנַא-רַׁשֲאי תֶא עמש ו

 םיָנָ הָבּותְ איקו יִנָפְל התא 7 :רַפס"תלְגִמ וב"הגַהוי לא
 יא רַָמאיַוי 8 :ַהְו הָנֲהָו 'םיניק יִהיֵלֲא בּוִתָכְו רוחֶאְו
 רבּד ךְלְו תאזה הלְגַמַה-תֶא לוכֲא יֵלֹוכֲא אֵצַמַּת-רַׁשַא תֶאי םָוֲאְדוּב
 :לתאָזַה הָלְנִמַה תֶא יִנְלֵכֲאו יִפדתֶא יחַּתְפֶאְו :לֶאְרְי יֵתיָּב-לא
 תאוה הלְנְמַה תֶא יאְלַמִת ל ךיעמו לכאת ּךְנַטְּבי םָרֲאְַּב ילֶא מאיו
 ס :יקּותמְל שַבְדַכ יִפַּב יִהְּתַו יהָלְכֲאְוְךיִלֲא ןתנ יִנֲא רֶׁשֲא
 :םֶהיִלַא יֿבָבְדְב ָתְרַּבְדְו לֶאְרשי תיִבדלֶא אבל םֶדָאְדְּב יִלֶא רמי
 תיִּב"לֶא תלְש הָּתַא ושל ִדְבְכְ הָפָש יִקָמַע םַעְדלא אל 5
 -אל רֶׁשֲא ושל י יִדָבְכְו הָפְׂש יקמע םיפר םִיּמע-לֶאויאָל5 :ילֲאָרְׂשִי
 תיבּוז :ְיֶלֲא ּועְמְׁשִי הָּמַה ְךיִּתְחלְׁש םֶהיִלַא אלא םֶהיֵרְבְּד עַמְׁשִת
 -לָּ יִּכ יִלֶא עֶמְׁשל םיָבא םניֵאיִּכ יא עמשל ג ובאי אֶל לֵאָרְׂשִ

2° G4 kal aveAaBév ue kol éEApév ue 2A cf 3,14 ree 60 * rrr 
 |  | %% 01 6 6רֵּבַדְמ ותא | 3% קזפ 1 6 6 תיִּב | ל 41 6 66 | 5 6+-יִּב 6
4 %% <656, add |? dlc 6 | 5 * dl 6 668 | * 695 IAD! (חזסמ0שטוע) vel 

 ּודְרַחָי | <1 6 663 הָּתַא | 6 * | 6% םהינפמו | * 1 6 625 תַחַּת וו דרָחֶּת
(exorq) | = 6 םיִלְלֹוסְ םיררס ? כז )cf 5( םיִלֹוסְו םיִבְרס | 4 6 חו 2 

  cf 5) | b 1 6 27MSS Eddאשאגש || < 1 6 6986 ל ךותבו | ץ 3 68 ּותָחְי ( חס.
  5 <69, GHMSS cicדס |  | 8 = >62X cf2 | g™ prblc GAN'מ"תיַּב 68
atbriv vel év abr הב( cf 38) 5 בּותְכו | * 16 666 הָניִקni ּהָּב | > ₪1 
  | 2 6יִנְּב  | Cp 3, 1% | 6 6 | * 1 6 22155 6863יִהֵנְו 6220 יוהו )36

 |  = 4ל 1 6 ּהָלכאו | < Vr 6 ? 1פ'תמ; א |  ac 6 | 3 2; cf 60פו |ל
4 | c 6699 בדדתַא' | 5 = prb dl 6 658 | b= add 6 41 | 6 *16 6084 אלן | 
bb dl 6 3 | =° prb 1 6 669 םֶאְו 
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 ךינְפ-תֶא יִּתַתָנ הגה :הָּמַה בֶלְ-ישקּו תצַמייִקְוַח לֵאָרְׂשִי תיּב
 קּזִח ריַמְׁשְּכפ :םָחְצִמ תַּמְעְל יֵקָזַח ְּךַחְצִמ"תֶאְו םָהיֵנּ תַמעַל םיִקְוֲח
 יָרְמ תיִּב יִּכ םָהיִנָּפִמ תַחֲת"אְְו לםַתוא אָריִת"אְל יִּדֲחְצִמ יִּתְתָני רֵצִמ
 רֵּבַדַא רֶׁשֲא יֵרָבְד- לָּכ-תֶא םָדֲאְדֵּב יא רָמאיַו* - ם :הָמַה
 ּףךָמַע י נְּלָא הְלּוגַה" לֶא אָּב ְךלְויי :עָמְש ךיִנֶזֶאְבּו ָךְבָבְלַּב חק לא
 ועָמָשידָא :הָוהְי ינדַא רַמֲא הָּכ םֶהיֵלֲא תְרַמֲאְו םֶהיֵלֲא ּתְרַּבְדְ
 ָךּורְּב לוד שער לק יִרֶחַא עָמְשֶאְו חור יִנָאָשְּתַוי :ּולדִחייִאְו
 ּהָתוחַא-לֶא הָשֶא תוקישמ תֹויַחַה יֵפָנַּכו ילו :ומוקְמִמ הָוהיִדדובַּ
 יִנֲחִָּתַו יִנָתֶאָשִנ חּורְו+ ילד שַעַ לוקְו םֶתְמְעָל םיִנַּפואְה לוקו
 הָלּוּנַה-לֲא אובָאָו 5 :הקזח לע הָוהידדַיְו יחּור תַמֲחַּב ומ גאו
 בֵׁשֲאו יםש םיִבְׁשי הָּמַה רֶׁשֲאְו רְבְּכירַהְנ-ילָא םיִבָשּיַה ביִבָא ל

 םָכֹותְּב 'םיִמָשַמ םיִמָי תעְבׁש םש
 :רמאל יִלָא הָוהְירַבְד יהיו * | םיָמָו תעְבׁש הָצְקִמ יהי

 תְרהְזהְו רבב יפמ ַתְעַמָׁשְו לֶאְרְׂשִי תיִכָל יִּתַתְנ הָפּצ םִוֲאָּביז
 ָתְרּבד אָלְו ותְרהְזַה אָלְו יתּומָּת תֹוָמ עָשְרֶל יִרְמֶאְּביי :יֵנָמִמ םָתֹוא
 תּומָי ָנּועּב יעָשְר אּוָהי תיִחְל 'הַעְׁשְרָה וכרדמ 'עָשְר יריִהְזהְל
 ועשרמ בשלו עָשְר תרַהְוַהיִּכ הָּתַאְופ :שקבא ךדָימ מד
 :תְלַצַה ְךְׁשְפנ-תֶא הָּתַאְו תּומָי ֹונֹועּב 'אּוָה הָעָשְרֶהי וּכְרִדִמּו

 וינפְל לּוָשְכִמ יִּתַתַנו לוע הֶׂשְֲו יוקְדַצִמ קיִּדצ בּוׁשְבּו0
7 + 

 תקוע רבת יאְלְו תּומָי ותאָטַחְּב ּןתְרַהְזַה אל יִּכ תּומָי אּוָה

 ׁשפניתֶא הָתְַו רֶהֵ ב היתי חי אמיל אה ליפ אָטֲח
 ס :ָתְלצַה

 םַשְו הָעְקּבַהדלֶא אצ םּוק ילא רָמאִיַו הָוהידְי םָש יֵלֲע יִהְּתַו>>

cf 26 |6 6(& | * 1 6 623 םֶהַמ  dl8 5 6 הנהו | ל 6% קּוחַא | 9 *= סצפ  
id Vrs; sed 1 Diy | 13 5 66 kai idov gwvnv |זז 5 ודרחיו(? | 12  

 ל >6, frt dl et 1 Wyn | 14 prb dl 6 659; 6% ueréwpos = םֶרּומ )םרמ)?|
 rs 516 6 לע | ל ל I 0 mlt MSSאWר2MSS 5, frt dl; K< בָשֶאְו 6 הָּמַה רֶׁשֲא
 % | < ft 1 םֶמשָמ cf 4155 9; GPX Gvacrpepoduevog | 16 2 3 'קמו |

ftdlcsjSlftcs8 היה | 18 * 6 תַמּות || ל  sic Al (interv) | > <6, 1c5  

 'רל et 6 62+ בּושֶל | 4 41 6 688 || << 16 6 אוהה עשרה | :פ "* 1 6 6 עשרה
 אוהה (ט5ק , 44 וכרדמו) | 20 * 1 ּותקְרַצִמ | ל 66 אל יִּכ |  ק:מ 1 6 8 רכות
 ול || 1 6 א ותקדצ, 0 ויִתקְדַצ | << >6 | 2ז * 1 6 עמ ּתרהזה | * 4 6 603 |

cfg | 22 01 6 6. /5 >5; ₪ 1 אוהה  | ins 6 688 pqs5  
48 



 748 לאקזחי 4,12—3,23

 הָוהְי"דוְבְּב םָשדהַּגַהְו הָעְקְּבַהְלֶא אָצַאְו םּוקֶאְו < ְָּתֹוא רב
 יבדאבתו + :יִנָּפְדלַע לּפֲאְו רבָּכירַהְנ-לע יִתיִאָר רֶׁשֲא דובָּכִּכ דַמֹע
 ָךֹותְּב רֵגָּסִה אב יֵלֲא רָמאיו יִתא רָּבַדִיו ילגר- לע יִנָדְמַעִּתַו ַחּור
 יּורסַאו םיִתובע ְּךיֵלְע יּונְתַג הָּגַה םֶדָאְרְב הָּתַאְזפ ס יִּדַתיִּב
 -אלו ּתְמְלָאְגְו ךֶּכחְדלֶא קיִּבְדַא ךְנושלּו :םֶכותְּב אַצָת אָלְו םֶהְּב
 חַּתַּפָא תו יֵרְּבַרְבּו? :הָּמַה יִרָמ תב יִּכ ַחיִכֹומ שיאל םָהְל הָיָהְת
 ,לדָתהְו עָמָשִיי משה הָוהְי יינדא רַמָא ה םֶהיִלֲא ְתְרַמֲאְו ל ךיֿפ-תֶא
 ל חק םֶדָאְהֶב הָּתַאוי Ag :הַּמַה יִרְמ תיַּב יִּכ ילֶּדחָי

 הָתְתְגְוי :םֶָּוְִתַא ריִע היל תוקחו נפל הָוא התו הנבל
 היל הּתִָנְו הָלְלְס לע ָּתכפָשִו קיד ָהיֶלָע תיִנְבּו רוס היל
 לוב תֶבֲחְמ ףְל"חק הָּתַאְו :ביִבְס םיִרְכ יֶהיָלֲעדיםיִׂשְו תֹוָנֲחֹמ
 יִהיִלָא ְּךיִנָפ"תַא הָתֹניִכֲהְו ריִעָה ןיִבּו ךְניַּב לזרּב ריק ּהָתֹוא הָּתַתָנְו
 :לֵארְׂשִ תבל איה תֹוָא ָהיֵלֲע ָּתְרצְו רֹוצָמב הָתְיֲהְ
 ויִלָע לָאְרְשְותיּב ןועהתַא יִתְמְשְו לאָמְׂשַה ףדצדלע בָכָש הָתַאְו
 לל יִּתַתְנ יִנַאְו5 :םָנֹועְתֶא יאְׂשת ויִלָע בֵּכְׁשּת רֶׁשֲא םיִמָיַה ירפָסִמ
 ןוע ַתאָשְנְו םוי םיִעָשַתְו יתואְמ"שלש" םיִמָי רֶפְסַמְל םנּוע יִנְׁשתֶא
 תיִנָש ייִניִמְיַה דע ּתְבַכשְו הָלֲא-תֶא תילו :לֶאְרְשיתיּב

 יהָנָשל םוי הָָׁשִל םֹוָי םוי םיִעָּבְרַא הּוהְיתיּב ןועְתֶא תאָשְנו
 ָתאּבַנְו הפושח ףעְרֶזו ְּיִנפ ןיִכְּת םלָשּוְְי רוָצְמלֶּפְוז דל 'ויּתְתְנ
 "דע ְךֶרצלֶא ףדצמ ְּךָפָהַת"אלְו םיתובע יִלָע יִּתַתְב יהָּגַהְוי ָהיֶלֲע
 םיִׁשְדעו לופּו םיִרֹעְׁשֹו ןיִטַח ךְלחק הָּתַאְופ :'ְףֶרּוצְמ ימי 'ִּךְתולּכ
 םֶחְלְל ךל םתוא ָתיִׂשְעְו דָחָא יֵלְכַּב םֶתוא הָּתַתְנְו םיִמְסְכְו ןַחָד
 יםוי םיִעְׁשִתְ תֹוָאַמ- שלש" ?דצ-לע בכושו הָּתַאדרֶשַא םיִמָּיַה 'רַּפְסִמ
 םויל לקש םיִרְׂשֲע לומְׁשִמּב ונְלכאת רֶׁשֲאיךְלֶכַאמּוזפ :ּונְלְבאָּת
 -דע תַעַמ ןיִהַה תיִשש הָּתְׁשִת הָרּושְמַּב םִיִמּו יי :ּונְלְבאִת תע-דע תעמ
 םֶדֶאַה 'תֵאצ ילְלְנּב %איהְו יהנלכאת םיִרעָש יִתְגָעְוי :הּתְׁשִת תע
 25 * קזק יִּתַתָנ cf 48 |  קצק ףיִּתְרסַאו | 27 * 41 6 6 | bb 8 רָרָחָה
 דִרָחִי | ספ 4, 2 * סזס 1 ּתִמַשְו | ">6 ₪ 4 | 3 * 6 ָהיִלְע | ל 6 יִנָבְל |
 2% prps תאָשְבְו | * 51 6 6 סמָּ | = 69 תאָשְנְו | 5 יי | 6 6 האמ | 6

 א יִניִמיַה, 0 יִנָמיַה | * 66 68 | = >68 | % ₪16 65ָש יִּתַתֶנ | 7 2; 6 טז(
mt MSs36 חת | 8 *16 65 הָּגַה יִנָאְו 6ג יננהו | 83 תולָּכ | <  sei) 

dl (pr6 'מָבּ | =  ftlcםיטח |°  g 5 516 A; 1 6 nonn MSSךירוצמ |  Edd 

 'מ 'ש 16 6 הֶאַמ !cfs) | ro <3; 6 6 4 ils 6 1 לָכאת | 12 * 8 nנעו |
dl c 603?) | 4 add (cf 15(; dlc8 לַכאת || <  > 
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 לֶאְרָשְידיִנְב ּוְלְכאַי הָכָּכ הָוהְי ירַמאַופ פ :םֶהיֵגֹיעְל יהָנָנְעִּת
 הוהְי ינדא ּהָהֲא רַמֹאָויי :'םש םָחיּדַא רֶׁשֲא םיוגּב אַמָט יםֲמְחַל"תַא
 "דַעְו יִרּועְּנִמ תְלַבָא אל הָפְרַטּו הלב יהָאָמְטִמ אל יִׁשְפנ הּגִה
 ל יִּתַתְנ הֶאְר יֵלֲא רָמאוצ 2 לג ישב יִפְּב אבדאלְו הָּתַע
 :םהילע ְךְמֶחלהתֶא ָתיִׂשְעְו םָרֶאָה יֵלְלַג תַחַּת רָכְּבַה יִעופְצדתֶא
 םָחָל" ּלְכָאְ םֶלָשּויִּ תל הַטַמ רבש יֵנְנָה םֶדָאְּ יִלֶא רַמַאיַו 6

 ב ןעֶמְל ְּתְׁשִי ןֹומְמְׁשְבּו הָרּוׂשְמְּב םימּו הָנֲאְדִּו לְקׁשַמְּב
 הָּתַאְוֿפ  פ געב קָמָנְוויַחֶאְוׁשיִא ּומשְנְו םִיָמָו םֶחְ
 -לע ָּתְרבֲעהְו ל הָנֲחקִּת םיִבָלַגַה "עת הֶדַח בֶרָחוְל"חק םֲֶאְָב
 ירוֲאְּב תיִׁשְלְׁשי :םָּתְקַלַחְו לָקְׁשִמ יִנְזאְמ 'ּדְל תחקלו נקלעו השאר
 יתיִׁשלׁשַה"'תֶא ּתְחקְלְו" רוָצְמַה יִמָי תאלְמְּכ הושב ךוָתְּב ריִעְבַּת
 :"םהירַחֶא קיִרֶא בֶרֲחְו חול הָרְזִת תיִשְלָשַהְ ָהיֶתוביִבְס בֶרָחב הָּבּת
 דֹוע םֶהָמּו+ ּּדיִפְנְכְּב םָתֹוא ָּתְרצְו רֶפְסַמְּב טעֶמ םָשמ תחל
 -אֵצַת ּונָמַמִי ׁשֵאַּב םַתֹא תְפרְשו שאה ךוּת-לֲא ז םָתֹוא ּתַכלְׁשַהְ חקת

 תאז הוהְי יג ַמָא הפ | 5  ולֶארׂשִי תב"לָכילֶא שא
 -תֶא רֶמָתַו5 :תֹורֲא ָהיַתוביִבְסּו ָהיֶּתְמַש םִיּגַה ךותְּב םִלׁשרְ
 היָתוביִבְס רֶׁשֲא תֹוִצְרֲאָה"ןמ יֵתֹוקֲח-תֶאְו םיוגהןמ "הָעְׁשְְל יֵמָּפְׁשִמ
 ורָמֲא"הְּכ כָל ס :'םָהְב ּוקְלָה"אל יֵתְֹקֲחְו ּוסֲאָמ יֵטָפְשִמְב יִּ
 אָל ֵתּוקֲחְּב םֶכיֵתֹוְביִבְפ רֶׁשֲא םִיּּגַהְןמ 'םֶכְנִמַה ןעג הֹוהְי ינֲֹא
 םָכֹיֵתֹוְביִבְס רֶׁשֲא םיוגַה יֵמְּפְׁשַמְכּו םָתיִׂשֲע אֵל יַמּפְׁשִמ-תֶאְו םָּתְכַלַה
 'ינָאדםנ' ְךָכְע יָנְנַה הֹוהְי יֵגדֲא רַמָא הָּכ ןֶכְל* ס םָתיֵׂשֲע "אֶל
 -אל רֶׁשֲא תֵא ְּךְב יִתיִׂשֲעְופ :םִיֹוּגַה יִגיִעְל םיִטַּפִׁשִמ ְּךֶבֹותְב יִתיִשָעְו
 ס :ְדוָתבעות- לכ ןעַיי דוע ּוהֹומְכ הׂשעֶאדאלרְשַא תֶאְו יִתיִשָע
 ב יִתיִׂשֲעְו םַתובַא ולכאו םיִנָבּו ְךַפֹותְּב *םיִנָב ּולְכאְי תובָא ל
 םִאָנ יִנָאדיַח ןכְּי ס :ַחּור"לְכְ ַתיִראשלָּכ-תֶא יִתיִרַזְו םיטָפָש
 כ ךיצּוקש-לָכּב תאָמְט יִשְּנְקִמדתֶא עי. אל"םִא ּהָוהְי "ינדא

prbרַמֲא הפ ָתְרַמֲאְו | ל םוט 61 6 6 | = >6, c6!12 58 הָג- | :3י 
 add | 14 5 prb ins 6 6 הממ | * 1 6 64 'ִבלָּכ | 15 0 יִעִפְצ, א יִעּופְּצ |
 Cp 5, 1 51 86 6 36 Wn 6 טח(ק (?Worep) | ל >6, 54 61 | 2 1 שָאָּב |
 ל 41 | < 1 'לַשַהְו 6[ 12 | 5% קזמ 866 | 3 טופ ָפָנְכְּב | 4 = 16 6 ּתְרַמָאְו|

cep; prb 1 )616(6 | 630 'חְבּו | < >5 | ץ < 416 6 || ל  prb5166 |  

ca 301155 nonn Edd 8 |50(6) | 1% 6 66% 'חבו | % 61 6  cfםֶכְּתרַמַה  
 8 5 4 6 6 | ל* dl 6 65 | 5 1 ? םיִטְפַש 4 0 | ף ** 6 לכָּכ | זס * 8

Wj 6 6.רָשַא  Vrsםֶהיֵנְב | * 6 תֹובָא | זצ 5 41 6 6 | ל* 16  
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 :לּוָמְחֶא 'אל יִנַאדְנְו יניע סוחְתיאָלְו 'עַרנָא יֵנֲא-םגְו ףיָתבָעיִּת
 ולפי בֶרָחְּב תישלָשהְו כותב וְכִי בֶעְרָבּו ּותּומָי בד ְיֵתְׁשְלְש יי
 הָלָכְוי :םָהיִרָחֶא קיָרָא בֶרֶחְו הָרְנִא חּוִָילְכְל תיִשְלָשַהְו ךיִתּוביִבְס
 יִּתְרַבִּד הוהְי יִנָאדיִּכ ּועְדָיַ ייִּתְמֲחָּנַהְו םָּב ייִתָמַח יִתְחְנֶהְני יֿפַא
 טיג יהֿפְרַחְלּו הָּבְרְמְל .ךנְתָאָרי :םּב יִתָמֲח יִתולְכּב יִתָאְנְקְּב
 רַסּומ הָפּודְנּו הָּפְרָח יהָתְיֲהְויפ :רָבועדלָּ .יגיעל ָךִיָתֹוביִבְס רֶׁשֲא

 הָמחְבּו ףָאּב' יִטְפש ב יִתֹׂשֲעבְיָתוביִבָס רׁשֲא 'םיוגל יהַמׁשִמּו
 .בָעְרַה ילעחתֶא יִחְלשָב< :יִּתרבַּד הוה נא יהָמַח תחְכְתְב'
 םֶכְתֲחׁשְל םֵתֹוא חַלְׁשֲא-רַׁשֲאי תיִחָשַמְל 'נְה-רְׁשֲא' 'םֶהֶּב יםיעָרָה
 יםכיל תחל  :םֶחְל הָטמ 'םֶכָל יִּתְרַבָשְו יםֶכילע ףסא בַעְרְ

 יג לע אבא בָרְַו ברבעו ַדְורֶָדּו ישו ָעָר הָיִמו בֶשְר
 ּפ :יִּתְרַּבַּד הָוהְי

 יִרָה-יִלָא ּךיִנָּפ םיִש םֶדָאְְּב :רמאל יִלֲא הָנהְירְבְד יִהְיַוי 6
 יינדַא-רַב עָמָש לָאְרְשי \ יִרָה ָּתְרַמָאְוי :לטהיִלא אָבָּנַהְ לֵאָרְׂשִ
 יִנָנַה *תֹואנלְו ייפ תועְבִּ ל םיִרָהְל הוה יינדַא רַמָאהַב הָוהְי
 םֶכיִתוְחְּבְזִמ ּומָשְנְו+ :םֶכיִתֹוִמְּב ייּתְרַּבאְו בֶרַח םכילע איֵבַמ יֵנֲא
 -תֶא יִּתַתְנְו5 :םֶכיִלולְג ונפל םָכילְלַח יִתָלַּפְהְ םֶכיִנֲמַחיּוְרְּבְׁשִנְו
 תֹוביִבס םֶכיֵתֹומְצַע-תֶא יִתיִרַזְ 'םֶהיִלּולּ יִנָפְל לֶאְרשו יִנָּב יָרָנּפ
 הָנְמְׁשיִ תֹומַּבַהְו הָנְבֹרֲחַּת םיִרָעָה םכיִתּובְׁשומ לבב5 :םֶכיֵתֹוחַּבְזִמ
 םֶכיִלּולְג ּתְּבָשְנ ּורְּבָשָנְו םֶביִתוחְּבְזִמ ימְׁשֲאְיְו ּובְרָחְי ןעמל
 םָּתְעַדיִו םֶכְכֹוְתְּב ללח לפְנוז :'םכישעמ ּוחְמָנְוי םֶכיִנָמִח ּועדִגְנו

 'םָביִתורּזַהְּב םִּגַּב בֶרָח יִמיֵלָפ םָכָל תֹויְהַּב ייִּתְרַתֹוְהְוי :הָוהְי ינאי
 ירָשֲא םָׁשּיּבְׁשִנ רֶׁשֲא םִיגַּב יתוא םֶכיִטיִלְּפ ּורָכָוופ :תֹוצָראְּב

Q roMSS 269 pj, 16 6 (&mwoopai ce) £3 ry) cf 16,455 |זז 4  
 < pקrblc6Nל | 1c sv אלו; 6 אל ינאו | 12 0 הָרְוָא, 1 6 6 םֶרזא |
 13 5% 6 sol יתמחו |? dl 6 6 (dittogr?) | 5 קזט 1 6 6 תעדיו | 14 * 61 6 6|

crrp; 6 orevakthתיִיָהְו | ל-ל  add || 15 *16 Vrs662 ךיתונְבו, קצמ 'בס 'א 'גב  * 

 kai סמ סוטד; prps הָמַשמו FW?) | * nonn MSS GVA 'גב || 9 >%8(6) | * 8

 יִתָמֲח | 16 *1 6 68 יִצָח; 8 בערה | ל >6 | * 1? םֶכְּב +6 ךַּב | 16 ּויָקְ |
b 6 kai riuwphdouai 66 ||1 == 60 6 | ז7ל *1 ףילע 6 6 |  || prb add6-5 >6  

 5 64- kurAdee (ביִבָּסִמ) | Cp6,2°6ל7y || * 1 םהילע (6) | 3 * 41 6 6 |
exc?6 || % 66ג ּודְבַאְו | 4  dl 6 nonn MSSל 0 תֹויָאַַּלו 168 תואָיגלו | <  

sed 41 6 6 | Pale6 * 2630 ומשיו  | (cf 6) | 5 °° <6 addּועְּדגַנְו םֶכילּולְ  
 6 | < <6, prb dl | 8 5 <6, prps היחו sed cf 13 | ° 1 םֶכְת-- | 9 * 41 6 6.

 ו
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 תונזה םָהיֵגיֵע תֶאְו יִלַעָמ רָס-רְׁשַאי הָנּוּזַה םָּבלזתֶא ייִּתְרּבְׁשִנ
 ילָכְל יושע רֶׁשֲא תועה לֶא ם םַהיִנְפְּב וטקְנְו םֶהיִלּולִנ יִרֲחֲא
 תושעל' יּתְרַּבְד 'םֶּנֶחְדְלֶא אל" הָוהְי יִנֲאיּכ ּועְדָיְוס :םהיַתְבַעות
 עקר כב הָּכַה הֹוהָי ינֹדַ רַמֲא- "הָכוי 2 :'תאזה הָעָרָה םֵהְל

 לופו בֶרַחְּב בֹורקַהו תושו רָב תו 2 רכבו בע
 ינָאְיִּכ יםֶּתְעַדִיְוי :םָּב יִתָמֲח יִתיִלַכְו 'תּוָמָי בַעְרַּב רּוצָנַהְו יראְׁשַנַהְו
 לא םֵהיֵתֹוחְּבְזִמ תֹוביִבְס םָהיִלּולּ ךֹותּב םֶהיִלְלַ תֹויְהְּב הוה
 תָחַתְו ןנער ץעדלָּכ תַחַתְו יםיִרָהֶה יִשאָרולָכְּב הַמְר העגל
 :םֶהיִלּולִג לכל חחינ ַיַר םָׁשונְתְנ רׁשֲא יםּוקְמ "הָּתְבִע הלֲאלכ
 ירבְדִמַמ הָמְׁשִמּו הַָמָמׁש ץֶרָאָה"תֶאי יִּתַתְנְו םהילע יִדָי-תֶא יִתיִטְנְוי
 פ  :הָוהְי ינֲאיִּכ ּועְדיְו םֶהיֵתֹוְבְׁשֹומ לָכְּב הָתְלְבּ

 לנדא רמָא-הּכ יֹםְרָאְדןב הָּתַאְוי :רמאל ולא הָוהְי-רְבְד יהִיַוי 7

 ץרָאה תּפְּ 'תעבְרַא-לע ץקה* אּב ץֶ לֵאָרְׂשִי תַמְראְל הני
 יִּתַתָנְו דִיְבְרְדַּכ ְךיִּתַמַפְׁשּו יּךּב יִּפַא ייֵּתְחּלְׁשְו ףילע ץקה יהָּתַע*
 יב לּומֲחֲא אָלְו 'ִּיִלָע יָניֵע סוהָתיאְלְוי :ךיַתובעותדלָּכ תֶא יל
 ינאי ֹבָּתעֶדיִ ןייהִּת ְּךָבֹותְּב ךיתֹובעֹותְו ןִּתִא יְלָע 'ךיכְרד
 :'הָאְב הגה הָעְר תחא הָעְר" הָוהְי "ינדא רַמֶא יהֶּכ> ם :הָוהְי
 הָריִפַּצַה האבל :"הֶאְּב הגה :ךילא 'ץיקה ץָּקַה א יאָּב ץקפ

 :'םיִרָה דָהְראלְו יהָמּוהְמ םויהי בורק תַעְה אָּבץֶרֲאָה בשוי ייל
 ְיִתְטפְׁשּו ְּךֶב יפא יִתיִלְכְו ְךלֲע יִתָמֲח ּךְַּׁשֲא בורקמ הע
 אָלְו יגיע סֹוֵחָתדיאְלְופ :ךיתובעות-לַּכ תא ךיִלָע יִּתַתַנְו ְךיַכְדדְּכ

cf 5: 6 Guduora | = dlיִרְבָשְּב  cf AZOEY vel prpsיִּתְרַבָשְו  "lel9  
prb dl |לל >80(6),  | prb dl6 6 | %5 61 6 6 | 5 630 לכב | עס ** >6(%),  

 זז * 41 6 6 | AGA nN nN (dye ety) | 51 לע 6 6 | 5 61 6 6 | * 1 6 6 |
(cuvreAecOHhcerar) | 13 3 1 6 86 'רבו | ז2 5 816 6 | ל 1 ? 6 6 םותי  + 

prb dlc 6; 376/55 = MM | 14 °° Sועדיו || * ג 6 6 לע || = >6 | 5 >6 | *  
Cp7,2° ins1'ך רָּב--.. |  terram hanc desolatam magis guan terr. Dil; 

 6 65 רמָא || * dl 6 6 | © ins c2MSS 64 אָּב 8 | 5 0 עַברַא | 3. 4 = 9%
 in 6 posto | 3° + אָב | * יִּתְכַפְׁשְו | < 6 ךילע | 4 * 6 אל | ל >6 |
 = 124155 ךוֵכָדְּדַּכ | %1 6 65 ּתעַדַיְו | 5 *1 6 6 הכ יּפ | ל ₪6 6 | 9 >:
 ca 30155 6 רַחֶא קז תחא 3 תחת? | 6 *= >6 | 166; 5; קיִצַה | <*1 6 6
 ךילע, c 38 | 456 | 7 ** >6, קrמ שש; 1? ְךיֶלַא אָב יִּכ קה אָּב (00*

 הרפצה; מסממ MSS ְךִיַלַא) | ל 16 63 ברק | = 69(56) 'המ םוי; 1 םוי םויה |
 המ | >5; 8% 1 םיִרָהָה-לֲע 66 64 | 9%6 אל
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 יםָּתְעַדיְ ןייְְּ ךְכותַּב ּךִיַתֹבֲעֹותְו ןַּתֶא ךיִלָע 'ִּךִיכְרְדִּכ לֹומְחָא
 ץֶצ 'הָרְפְצַה הָאְצִי הֶאְב הָּגַה* 'םּויַה הני :יהָּכִמ הָוהְי יִנַא יִּכ
 אָלְו םהמ"אָל עׁשר- יהָטַמְל םקלו יסַמָחַהיי :ןוְדְּנה חַרפ הָטַמַה
 םייַה יֵעיֵּנַה תַעָה אָּבי ;ִֶהְ ּהנְדאלו םֶהָמַהִמ אל 'םנומהמ
 \ הנוטה לכ לֶא ןוִרָח יי לָבַאָתידלא רָכומַהְו תַמָשידלא הָנּוקַה
 -לא ןוָזֶחדיִּכ םָתָיַח םיִּיחַּב דֹועְוי בּושי אל ײ רָּכְמַמַה -לֶא רָכומַה יב

 עוקְב ּעְקָתיי :קנְתיאל ותּיח גוב שיאו בוש אל הומה"
 בֶרֶחַה יי :"הָנומַהלֶּכדלֶא יִנורַח כ" "הָמָחְלִמל ְךָלה ןיִאְו לֹּכַה ןיִכְהְו
 ריִעָּב רֶׁשֲאו תּומָי בֶרַחְּב הָרָשּב רשא תִיָּבִמ בַעְרַהְו רֶבָּדַהְו יץּוחַּב
 יניב םיִרָהָהְ-ילֶא ּויָהְו םֶהיִטיִלְפ מלו :נלְכַאו רֶבָרְו בער
 םִכְרְּב-לְכְו הָניֵּפְרִּת םִידיַהז לב :דָנועב שיא "תומה םלְּ יתויאגַה
 םיִנָפִד לכ ילאְ תו םָתֹוא הָתְסְכְו םיקש ָרנָחְנִא :םִיָמ הָנְכַלִת
 םֶבָהְזּו וילי תוצּוחְּב םַפְסַּכפ :הָחְרק מָהיִׁשאָר- לָכְבּו הָׁשּוב
 *הוהְי תֶרָבָע םויּב םליִעַהְל לָכּוידאְל םֶבָהְזּ םֶפְסַּכ יהָיָהִי הני
 יִבצּוו :הִיָה םנוע לושְכְמדיִּ ואל אל םָהיִעַמּו ּועַּבְׂשִי אל םשָפַנ
 ןב"לע וב ושע םָהיִציקְׁש םתבעות ילו ִּוהַמְׂש ןואגל יידע
 לֶלָשְל ץֶרֶאַָה יעְׁשְלּו זַבָל םיִרָּזַהדדָיְּב ויָּתַתְנּולי :הָּנְל םָהָל ויִּתַתְנ
 ?םיִציִרּפ *הבדּואבו יִנּופְצתֶא ּוְלְלַחְו םֶהָמ יִנָּפ יִתְבְסהְו :הּוללַחְ
 םיִמְּ טְַּׁשִמ האמ ץֶרָאָה יִּכ יקרה השעי מי יָהּולְלֲחו
 יָהיִּתְּבתֶא ּושְרִיְו םיוג יִעְר יִתאָבַהְוי סָמֲח הָאְלַמ ריִעָהְו

 םלֶש ּושְקְבּ יאָזיהָדפק5 : - םֶהיִשְדְקִמ ולַחְְ יםיזע ןוֲאָ יתְבָשַהְ
 9 ל 69 רד יּכ ₪ 4 5 'רֶרַכ יכ | 5 68 תעדיו | % 68 הָּכַּמַה; prמ וס ||
 זס * 6+ץֶקַה אָב הֵּנַה (6153) הוהירַמָא הכ יִּכ | * 6 הוהי םוי, 1 8 67. 12|
 = <6 cf 5 crrp ?; 1? (6 ei koi?) mal yp אָב יִּכ אָב הֵּנַה | זז * >6, קט

 add || °° prps 'מ למק קזb 1 'מ רָּבַשְנ ve 'מ רָבָשְי cf 6 kai טטשזְק(ש6ו |
 65 crrp; 1? pr 'גו אל עשר: (םֶנֹואְגִל 6 24) םֶנֹומֲה לַּפְׁשִ) לַפַׁשְו | = >6, 41

crrp; max part5% חנ) | 12 * 6 הָנֶה | ל-ל 41 6 6 | 13 77  (pr AJ ca 18MSS 
c 663 | 14 *1 6 25S 696; קזמ 1 קיִוֲחָי אל (?ןינקב) הָנְקַמַּב הָנקַהְו < 

 ּועְקִּמ | ל 1 +f 6 6980 רָפּושב 44 קב cf( pps iP | = 1 6) קש ּוניָכָהְו
b1 6 68 ּונְלַבִי | 16 * קז b6 | 15 * 66 ץּוחמ |  acהָמֲחלִמ (פ) יִלְכ |  
 ו ּוטְלְפִנְ | * 1 6 6 לע | = >6 ;al 6* (6יס) ג 0 תומה) תויגה םיִנּוִּכ |
 41 6 3, ותּומָי 6 תיִמָא | 18 * 1 < 6 לעו | >1? 6 6 שאר"לָּבדלַעְו | 16

vel2ס *1? םִיְדְע 6 85 | ל 1 6 6989 ּוהָמָש  || addטח6קס 06 | °° >66;  
 nw || < 616 6 | 21 ּוהוללְתְו (א ָה--כ | 22 *11ב |? 6 ?KOr apuidrrwcםיצרפ,

pr add | * 31? םיִצְרְּפ | < 1 הוללחו | 23 ==? | * 61 6 6 | 24 = 568,  
 יִתבָשַהַו | <16 :5 6 םנע | 3'%1קִמ | 25 *?; 6 aces | "1 הֶאָב vel אבת.
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 ׁשְקְבּו הָיְהִּת הָעּומָשדיִלֶא הָעְמָשּו אֹובָּת הוה-לַע הוה :ןיָאָ
 לָּבַאְתִ למה :םיִנקּזִמ הָצֲעְו ןֵהֹּכִמ דבאת הֶרותְו יאיּבְנמ ןוזח
 הָשַעֶא יםֶּכרּדַמ הָנְלֲהְּבִּת ץֶרֲאָהםַע יֵריִו המָמְׁש ׁשֵּבְלִי איִׂשָנו

 פ  והָנהְי ינאי ּוָעְדָיְ ספא םֶהיִטְפְׁשִמְבּו םֶתא
 בשוי יְנֲא שֶדחל יֹהָׁשִמֲחב ייִשָשַּב תיִשָשַה הָנָשַּבייִהְיַוי 8

 :הָוהְי יינדַא די 'םָׁש ילָע ילָּפִַו ִנָּפְל םיִבְשּוְי הָדּוהְי ינקזו יִתיִבְּ
 שָא הָטַמְּ רינְתָמ הֵאְרַּמִמי 'שַאיהַאְרַמְּכ תּומָד הָּגִהְי הָאְרֲאְ
 יתיִנְבַמ תַלׁשיג :הָלְמָשַחַה ןיעְּכ רַהְזהַאְרַמְּכ הֶלְעַמְלּו ויָנְתמִמּו
 םִיַמָשַה ןיִבּ ץֶרָאָקְיִּביַחור יִתא אָׂשִּתו ישאר תֶעיִצְבי יִנֲחָקּ די
 :תיִמיִנָּפַה "רעש חַתַֿפלֶא םיִהְלֲא יתּואְרַמְּב הָמְלְשּוִ יִתא אָבְּתִו
 םָש-הַּגַהְו יהגקמה האנק למס בשומ' םֶשרֶשַא הָנופַצ הגופה

 הגה הנו ר יניע אָשָאְו הנו ר יגיע יאש סא
 רָמאָיַו5 ם :'הָאְּבּב הָּנַהי הָאְנקַה למס יְִּבְזִמַה רַעָשָל ןֹופָצִמ
 -תיִּב רֶׁשֲא תולדנ תובעת םיִשע "םהָמ יִהָּתַא הָארַהי םֶדָאְִּב ילא

 תובעת הֶאְרּ יִבּושִּת רוע יִשְְּקִמ לעַמ 'הָקָחָרִל הפ םישע ו 'לאְרְשי
 דַחֶאדרִח הּגַהְו הארי רַצָחַה חַתָפלֶא יִתא אבו | | תו
 הָּגַהְו יריקּב רַּתְחֶאְו יריקב אָנ"דרֶתַח םֶדָמְִּב ילא רַמאיו :יריִקַּב
 רֶשֲא לתוערה תובָעוּתַהתֶא הָאְרּו אָּב ייִלֶא רַמאיופ :'דָחֶא חַתַּפ
 ּהָמָהְבְּו שָמָר תיִנָבַּתִד לב הֵּנִהְו הָּאְרֶאְו אובָאְויפ :הֶּפ םישע םה
 :ביִבְס ו בי , ריִּקַה" לע הֶקֶחְמ לאש תיִּב ילּולג- לָכי ץֶקֶש

 :יהלע תרטקה"ןגע רתעו דב רט שיאו םינפל מ
prb add |ּואַצְמִי אלו | 27 == >6,  exc ? Jl]; prps26 516 660 דלע || ל  

 1c 6939 רדּכ | Cp 8, 1° 6 יִשָמָחַּב | * גז? דָחֶאְּב | 5 f: 1c 69 יִהִּתַו|
 6 41 6 6 | 5 61 6 6 | 2 5 616 6 | ל 16 6 שיא | 16 6 וויָנְתָמִמ | 6>5% | =

 3 5 n Vrsּומְּד | *ל 6 יִשארב | 5 לא155 vrs ₪ תַאְרַמְּב | %16 6 'ַשָה | יו
cfאנקמה  Eddהנקמה (4155  et65 61 בשומ   cימינפה; >6%6 ; 466: |  
 SE); sed frt 'גו WN omn add || 4 2155 6% + הוה | 5 * 63 חְרְוָמַהי | "יו
 cf 6 | 6 1c 68 ָתיִאְרַה | * 0 םַה הַמ | 66 6 | קט ינקחרל | < 1
 66 | 7 = >6: 61 | 8°56, ;dl 1 רבע קז רתח | * >6, 61; ₪ קז רתחאו 1

gL | 5 616 115 6 | ro °° prb add;רבָעָאָו | < ₪ 6 6 | *  ₪ ? םֶדאְְִּב 4  

 6 לכו םיִצּוקְׁש םיִלָבַה | ל >6 | 1 * 65 lexoviag || ל al c 6 | = 81 תְרטקהְו
 הֶלע ; ןנע א
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 יִךָשחְּב םיִשע לֵאָרְׂשִי-תיב גְקז רשא םֶדָאןִכ תיִאְרִה ללא רֶמאָיַיי
 הָוהְי בֶזֶע 'ּונְתֹא הָאֹר הָוהְי ןיא םיִָמְא יִּכ 'וְתיּכְשִמ יִרְדְחְּב' שיא
 "רֶׁשֲא תּוְלְּג תובעת הֵאְרַּת בּושִּת דוע יֵלֲא רמאיִיי :ץֶרָאָהְדתֶא
 רֶׁשֲאֹי הָוהְיְדתִיִּב רעש חַתָּפדלֶא יתא אביו | | םיִשע הָּמֵה
 ס זּוּמִּתַהדתֶא תֹוּכַבִמ תובָשָי 'םיִשָּנַה םָשהַּנַהְו הָנֹופְצַהילָא
 תֹולֹדָנ תובַעוּת הָאְרִּת 'בּושְּת דוע יםָדָאְְב תיִאָרַה יֵלֲא רָמאָיַי5
 -הָּנַהְו תיִמיִנָּפַה הָוהְידתיִּב רַצֲחלֲא יתא אביו :הָלֲאָמ
 ׁשיִא יהַׁשִמֲחַו םיִרָשַעַּכ תַּבְזַמַה יב ָֹלּואֵה ןיְּב הוהְי לָכיַה יחתֿפ
 יהָמְדָק 'םתיוחתשמ הָמָהְו הָמְדְק םֶהיֵנְפּו הָוהְ לביהה לא םָהיִרחַא
 תֹוׂשעמ הָדּוהְי תיל לקנה םֶדֶאדְוְב ָתיִאְרַה לא רָמאנז :שַמְשל
 לבשו סַמֲח ץֶרָאָה-תֶא ּואָלַמדיִּ הפושע רֶׁשֲא תֹובֲעֹוּתַהיתֶא
 יהָשעָא יָנֲא-םִנְוַ :'םּפַאלֶא הָרֹומְזַה"תֶא םיִחלְׁש םַּגַהְו "ינָחיִעְבַהל
 אלְו לו לוק ינְזָאב ארכו לוָמחֶא אָלְו יניִ סּוחָתדאְל הַמָחְב
 :'םתוא עמְׁשָא

 שיִאְו" ריִעָה יתֹוָדְקְפ ּובְרְק" רמאל לּודָג לוק ינֵזֶאְב אָרְקיוי 9
 ולה ירעָשְּדְרדִמו םיִאְּב םיִשְנַא השש הֵּנִהְוי :לודיב ֹותֲחְׁשַמ יִלְּ
 םֶכֹותְּב דָחֶאדשיִאְו ודב ּוצָּפַמ ילכ ׁשיִאְ הָנֹוֿפְצ יהָנפְמוירְׁשֲא
 חֵּבְזִמ לא מע ואב וינְתְמִב ירפפה תֶסָקִי ים שובל

 תֶסְק רָשַא םידַּבַה ד שבלה שואה" -לֶא ארקיו .תיּבַה לפס לא יוילע

 תב יריעה ְּךוָתְּבי רבע ולא יהֶוהְי מאי פ :וינתָמְּב רָּפַה
 םיִקְנֲאַּגַהְו םיִחְנֲאַּנַה םיִשְנֲאָה תֹוַחצִמ-לַע וָּת 'ִתיִותַהְו םֶלָשּורְי
 ריעב ּורְבַע יֵנְזֶאְּב רָמָא האל :ּהָבותַּב תֹוׂשענַה תובַעוּתַה"לָּ לע
 הלּותְבּו רּוֲחּב ןֿז :לְמֲחּת-לַאְ יכיני סּוחְּת-ילע ּכַהְו ויָרֲחַא

 12 5 >65; fit 1 6 6AA הפ | ל 1? ּותָּכְשְל רֶדָחְּב | < 61 6 6 699 | 13 1
 66 | 14 ** 6 הָנּוּפַה cf || ל 16 6 םיִשָנ | 15 * 62 + הפ . . לֶקנַה =+ 1788|

prb 6016 5ל 6[ 118 6,3% | *  || rpooupwvד.  kal éri6 | 16 5 10+'פְב , 6  dlc5  
 6 | 51 6 5 םיִוָחְּפְשִמ | < 61 6 6 | דד * 155\5 Edd 67 -דלָּכ | °° 8

dl)םתא | ל-ל >6  elיֵּפַא | 18 * 1 6 6+-םֶהָל ץ velא  dl | > Tiq soph pr₪6  
 Cp 9, r ** 6 תְּקִּפ הָבְרְק | ** pזb add 45 | 2 *1 6 6 'שַה | ל ₪6 | < 6

(DOB?) | 55 6S kal Zivn dargpeipov || 3 * 6956 הָנָּפַה | % 6 חספמקמ  
cf 103 |הֶלָע | ל 2; 6*א לע 6 6 || < 6 6 םיִבּורְּכַה || % >8; 1 6 6 םֶהיֵלֲע | <  

 ‘<6 | 4 dl 6 6 || * 0 לא nonn MSS 6* ילא || << >6 | * 6 ָּתְתַנְו | 5* 0
 לֶא 628 לֶאְו | * 0 16 MSS םֶכְגיִע | 6 * 1 68 'חבו. |
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 -לַא ֹוָּתַה וָלָערְׁשַא ישיִאלָּכ"לַעְו תיִחָשַמְל ּונְרַהְּת םיִׁשָנְו ףטו
 :תִיָּבַה בפ רֶׁשֲא יםיִנקְּזַה םיִשָנָאּב ללחיו לח שקמו שנת

 םיִלְלֲ יתָֹרְצֲחַה"תֶא ּואְלַמּו תִיַּבַהתֶא אמט םָהיֵלֲ רַמאיַוז ם

 רַאְׁשאַגְוי םֶתּּכַהְּכ יַהְיַו יריב ּוכהְו ּואְצְיו ּואָ
 תיִתְשַמַה הֹוהְי יָנֹדֲא ּהָהַא רַמאָו קַעְזֲאְו יַנְּפדלַע יהָלְּפֲאְו ייֵנֲא
 :םלשּורידלע ָּךְתְמִחְתֶא שב לֶאְרְשי תיָרֲאְׁש-ילָ תֶא הָּתַא
 יאלַמְּתַ דאָמ דָאְמְּב לֹורַנ ּהְדּוהְיְ לארשודתיב ןוע יִלֶא רָמאיַופ
 ץֶרֲאָה-תֶא הָוהְי בֶזָע ּורְמָא יִּכ 'הָּטִמ הֶאלִמ ריִעָהְו םיִמָּד ץֶרָאָה
 םָּכְרּפ לֵמְהֶא אָלְו יניע םֹוחָתדיאְל ינאי :הָאר הָוהְי ןיִאְו
 יויָנְתְמְּב תֶסְלַה רֶׁשֲאי םיִַּּבַה שּובְלו שיִאָה הָגַהְויַי :יִּתָתָנ םֵׁשאֹרְּב
 :יִנָתיּוצ ירְׁשֲאכ יִתיִשַע רמאל רַב בישמ

 ןְבֲאְּכ םיִבְרַּכַה שאְרְלע שא יִקְרָא הָּנִהְו הָּאְרֶאְוי 10
 שָבְל ו שוָאָה ילֶא רָמאינ> :"םַהיִלַע *הָאְרַנ אַ תּומְד "הָאְרַמְּ ריִּפַס
 ךינפֲח אֶל ברב תַחָתילֶא לגלגל תֹוניֵּב-לָ אב ירָמאּיו םיִּלַּבַה
 םיִבְרְּכַהְוַי :יָניֵעָל אָבָּיַו ריִעָהדלַע קְרזּו םיִבָרְּכַל תוניִּבִמ ׁשֲאדילֲחנ
 :תיִמיִנַּה רַצָחֲה"תֶא אמ ןְגעֶהְו שיִאָה ֹוֵאֹבְּב ית ןיִמיִמי םיִדָמע
 תיַּבַה אליו תִיָּבַה ןּתַפְמ לע יבּורּכַה ילעמ הָוהְידדוְבּכ םֶרָי
 םיִבְרְּכַה יִפְגַּ לוקו :הָוהְי דוְבָּכ ּהָנָנדתֶא הֶאְלִמ ל רַצֲחָהְו ןְנְעַה-תֶא
 -תֶא ותּוְצְּב יהוו רבב יִּדַשלֶא לוק הנצחה רַצֲחַה-דע עַמָשנ
 םיברפל תֹוניִּבַמ לגל תוָניִּבִמ שא חק רמאל םיִַּּבַהשָבל ׁשיִאָה
 יםיִבָרָּתל תֹוְניִּבמַי ודָידתֶא יבּורְּבַה חלשיו' :ןפּואָה לַצֶא דמעיו אביו
 יםיִָּּבַה שב ינפֲח-לָא ןתינ אְׂשו' יםיִבְרְּבַה תֹוניֵּב רָשַא ׁשֲאָה"לֲא
 :םֶהיִפְנַּכ תַחּת םִנָא-דִי יתיִנָבִּ םיִבּורְּכַל יאָר :אציו חקיו

 אפייה

 לַצַא דָחֶא ןְפֹוא םיִבְרְּכַה לְצֲא ֿםיִנַפֹוא הַעְּבְרַא יִהֵּגַהְו הָאְרֶאְו
tow 6םישנא | ף 6  m69%: 7 ס prb dl 6 603 | 2 dl;6° שיא  

 oix., sed dub || 7 * 6 תוצוחה 560 1 6 48 || ל-ל crrp; prb 16 S (cf 62) וּכַהְו ואצו

 ריעָב | 8 == °l vel 6 MSS 36 QW] vel 6 Q( add, dl 6 6 5 רֶאְׁשִנְ) |
prb 1 61 7,23 |ל 1 לפָא 6[ 1,28 | 5 4 6 6 | 5 ₪ 6 6 | 9 * 622 הָאְלִמ יִּב  

 ל ;crrp 1 סַמָח cf 7,23 6 ddikKiag (+ kai 6א000001066) | 10 °° 8 אלו |

Cp ro,1°1רשא לכ |  Q al MSSרֲאַּכ,  rr > >$ | * [ c K mlt MSS Vrs 
WNרGAV prblcוילע | 2 * >8(6) | ל  GAAלע (6) | * 61 6 6 | < 61 6 6 |  
 'ת | < 16 6 םיבורכל | 3 + ?; 66 4; 93 | ל 1 6 9(66) אובּב | 4 *?; fre 1 לע
 6 6 6 93 | ל 16 6 םיבורכה | < 66609 לֶא cf 93; ₪ 1 לעַמ 18 | ל * 41

add | 8 22; ₪6 698 + GAA6 6 | ל-ל 41 6 6 || < 1 6 17185 'רפל = 2.6 | ©  
Vrs nib3 4 83 || 9 * <5הָּנֲהְו אָרַאְו | ל כזט 1 6  



 756 לאקזחי 3

 םיִּגַפּואָה ּהֶאְרַמּו ידָחֶא בּורְּכַה לַצֶא דָחֶא ןפואו דָתֶא בּוְרְּכַה
 הָיָהְי רשָאּכ םּתְעְַּרַאְל דָהֶא תּומְּד םָהיֵאְרֹמּופ :ׁשיִׁשֹרַּת ןְבָא ןיִעְּכ
 בסי יאל וכלי | םֶהיֵעְבְר תעַּברַאדלָא םֶּתְכָלְבי :ןָפּואָה תְּב ןפּואֲה
 וּבַסִי ‘אל וכלי ויָרֲחֶא שארֶה הָנפִירְׁשִא .םוקמַה יִּכ יכל
 םיֵנפֹוֲאָהְו םֶהיֵפְנַכְו םֶהיֵדְו ימֵהַּבנְ שבילה :יםָּתְכְלַּב
 אָרֹוק םהל םיִּגַפואְלו :"םהיִּנָפוא םּתְעַּבְרַאל ביִּבָס םוניע םיִאְלִמ
 בּורְּכַה נפ דָחֶאָה "יִנָ רֲחֲאְל .םיִנְפ הָעְבְראְוי< :יָנְזְאְב לֵגְלַגַה

 כלבו :רָבָכרַהְנְּ תיא רֶׁשֲא היַחה איִה םיִבּורְּכַה ומרי
 םָּתיַפְנַּכ-תֶא םיִבּורְּכַה תֵאְׂשִבּו םֶלָצֲא םיִּנַפֹוֲאָה וכלי םיִבּורָּכַה
 םֶדְמַעְּביז :"םֶלָצֶאמ םָה"םגי יםיִּנַפּואָה ּובסידאָל ץֶרָאָה לעַמ םּורָל
 דֹובַּכ איני :םֶהָּב היחח חּוְר יִּכ םתֹוא ּומוָרָי םַמֹורְבּו ודמעי
 םיִבּורְּכַה ואשר :םיִבּרְכַה-לע דמעיו 'תִָּבַה ןתְפִמ לַעָמ הֶנהְי
 מ יםִיִּנַפֹוָאָהְו םֶתאֵצְ רָניִעְל ? רק" מ מוריו םֶהיפנפ"תָ

..7 

..-| |... 

 יעברו האל םיִנָפ העּבְרַא "הָעְבְראְיי :הָמַה .םיִבּורְכ כי עא
 הָּמַה םָהיִנָּפ תּומְדּו> :םֶהיִּפְנַּכ תַחַּת םֶדָא יִדָי תּומְדּו דָחֶאְ םִיֿפְנָּכ

 רָבע-לָא שיא 'םָתּאְו יםֲהיִאְר רֶנכירַהְנ-ל יִתיִאָר רֶׁשֲא םיִנָפַה
 :ּוכָלִי ויָנּפ

 ינֹומְדקַה הָוהְיְדתִיַּב רַעָש-לֶא יִתֹא אֵבָּתַו חור יתוא אָשָּתַוי 1
 הָאְרֲאְו שיא הָשַמְחְו םיִרְׂשֲע רעָשַה חַתְפַּב ּהֵּגִהְו הָמיִלְק הנפה
 Tum 5:7 פ ;םַעָה ירש ּוהָיְנְּבְןְב ּוהְיַטלָּפתֶאְ רע Rs היִנוֲאְי -תֶא םֶכּותְב

 -תַצְע םיִצֲעיַהְו ןְוָא םיבשחה .םיִׁשנֲאָה הָלֶא םֶדָאְדְִּב יָלֲאי רַמאַּו>
 ריִּסַה איה 'םיִתָּב תֹוָנְּב בורְקְב אל םיִרְמֲאָה :תאְּזַה ריִעָּב עֶר

 9 ל >6 cf $ | 10 InN 67 6 || זז * nonn MSS Edd 3014 אלו | ל >8 |
 5 1 'מהדלֶא 656 | % 1 6 nonn MSS Edd Vrs אלו || * >3 | 2 %-* 41 6 6 | 1
 םֶהיֵּבַגְו צ6 cf( 1,18) םֶתֹּבַגְו | << 6 םינפואה תעבראל; + 41 'פוא | 13 ג44|

cf 20;5 ינשהו || 15 ?; >6; קמ 1 הָּמָהְו  prbdlcs | b-b prb 1c14 >6(%) || *  
ft16 * 6 םֶהיִנָפוא | °? >6(; םה םג < | :7 םֵּתֲא | 8 ==  | frt v 15 add 
 | 6 6 תיִּבַה ןִמ | זָפ ** 3 (cfש) 'פואָה 'צְבּו | ל 16 68 ודמעיו | 20 680
 'הנדלע 6[ 22 | 2ז * <60, prb add |? 6 0אזש | 22 * 01 6 600 | *16 6(₪)
 הָּמַהְו | Cp זז, 1 65 ps (cfצlexoviov | 2 63+ nin || 3 = p 6) בורקמ אלַה

 םיִּתָּבַה ּונְבְנ, 2.



1 1 EZECHTEL 757 

 לָפִתַוי :םָרֶאְַּב אָבְּנַה םַהיֵלֲע אָבּנַה ןָכְלי פ :רֶׂשְּבַה ּונְחַנֲאו
 יתיב םָּתְרַמֲאי ןּכ הָוהְי רָמְמְדהְּכ רמָא יֵלֲא רָמאָיַו הָוהְי חור לע
 ריִעָּב יםָכיִלְלַח םֶתיֵּבְרַהé :ָהיִּתְעְַי יִנֲא םָכֲחּור 'תולעִמּו לֶאָרְׂשִי
 הָוהְי יינדא רמָא-הְּכ ןכ7ָז ס :לָלֲח ָהיֶתֹוצּוה םֶתאָלָמּו תאוה

 םָכְתֶאְו ריִפַה יאיָהְו רָשְּבַה הָּמִה ּהָכֹותְּב יָּתְמַׂש רֶׁשֲא םֶכיֵלְלַח
 :הָוהָי ינדַא םֶאְג םָכיֵלֲע איָבֲא בֶרָחְו םָתאֵרְו בֶרָח5 ּהָכּוּתִמ 'איצֹוה
 םֶכְב יִתיָשָעְ םיִרְזדִיְּב םֶבְתֶא יִּתַתְנְו ּהָכּוּתְמ םֶכְתֶא יִתאַצוהְופ
 םָּתְעַדיְו םֶבָתֶא טוָּפָשֶא לֵאָרְׂשִי לוג לת בֶרָחַּביפ :םִיִמָפְׁש
 ּהָכותְב יֹויְהִּת םָּתַאְו ריס םֶכָ הָיָהְתְאל איה :יהָוהְי ינאי
 הוהְי יִנֲאיִּכ םָּתְעַדִיְנ* :םֶכְתֶא טַּפְׁשִא לֶאָרְׂשִי יֵלּובְגלָא רַשָבְל
 רֶׁשֲא םִיוּגַה יֵמְּפְׁשִמְבּו םֶתיִשע אל יִטָפְשמּו םֶּתְכלַה אל ל יִקָחְּב רָשֶא
 לּפָאְו תמ הָינְּב" ב והְיְטלְפ ייִאְבּנַהְּכ יִהְיוּ : :םֶתיׁשֲ םֶכיֵתֹוביִבְס
 הָשע הָּתַא הל הוהְי 'ינדַא ּהָהֲא רַמאָו לוד לוקו קעז יִנָּפלַע
 ס | לֶאְרְשָי תיִרָאְש תֶא

 יִשְנַא 'ִּךִיַחַא ךיַחא םֶלָאְֶָּב5 :רֹמאָל יֵלֲא הָוהְיְדרַבְד יהיו
 וקחר םלָשּורְי יֵבְׁשְי םָהָל ּורָמְא רֶׁשֲא הל לֵאָרְִׂ תיֵּב- לָכְו יַָּתְלֶאְנ

 -הָּכ ירמֲא ןכְלי< ם :הָׁשְוִמְל ץֶראָה גת 'איִה ונל הוהְי לעמ
 יֵהֲאְו תִיִצְראָּב םיִתוציִפַה יִכְו םִייּגַּב םיִתקַחרה יִּב הָוהְי "ינדא ֹרַמָא
 -הָּכ "רמָא ןְכָלז ם :םש ּואָּב"רׁשַא תוצְרַאְּב טעֶמ שדקמל םָהְל
 -ןִמ יםֶכְתֶא יִּתְפַסֲאְו םיִמעָהְְִמ 'םֶכְתֶא יִּתְצַּבִקְו הֹוהְי "ינדא רַמָא

 -ואָבּו :לֶאְרְַותמְראַתַא יס יתום 'םֶוְפָנ רש תוצאה
 יִּתַתְנְויפ :הָּנִמִמ ָהיִתֹבֲעוּת"לְּכ-תֶאְו ָהיצּוקש-לָּכ"תֶא ּוריִסָהְו הָמש
 ןְבָאָה בל יִתרָסַהְ יםָבְּבְְקְּ תא הָשְדַח חְּרְו ידָמֶא בל םֶהְל
 יֵטַּפְׁשִמ-תֶאְ וכלי יִתקֲחְּב ןעֶמְלס :רֶׂשָּב בל םֵהְל יִתַתְנְו םָשְּבִמ
 -לָאווי { :יםיִהלאַל Ge הָיִהֲא יֵנֲאַו םעְל ילדיה םֶתא ושעְו רָמְׁשִי

 5 = 3 יֵנְּב םָּתְבַהֲא | * 6? תוצעמ (dוoסטגו0) | 6 * קזמ 1 םֶכיַתַמ, 6
érardeare GAA epo- |םיִלְלַח | ל 5 81 6 6 | ל 6  Uudv || b1? c Vrsע6א0006  

prbאיצוא | 8 41 6 6 | זס "*  lc ca 50155 Edd Vrsאוהו |  KOע600016 | 5  
 add cf זז || זז. 12 >6ל | זז *1 6 39*6 'ת אל | ל  'ג-לע; 685 יִרָהדלִע |

dlc 6 | 15 * >5MSS 69 | 6ל  | add; 63% (<) | 13 * Var ‘m312  
 3 תו | < ּוקמ | 6>5: 1 ּונָל אלה | 16 * >5155 364 | * ₪1 6 6 |
 17 5 >101158 3ג | ל 41 6 6 | 5 6 םֶתֹא | % 6 םיּתְצַּפָנ ץe םיִתוציִּפַה | < 6
 םֶהְל | 19 31 6 3155 SW 6 6; 0 רַחַא || * 16 Or ו MSS םָּברֶקְּב, 6

 v 0010%6( 569 | 20 SARA€) %8%--) + הוהי םָאְב, frt sic 1 | 2?ת 5%



 758 לאקזחי - 3

 םָאְנ יִּתַתְנ םָשארְּב םָּכְרּד ךלה םֶּבְל םֶהיִתוְבַעוְתְו םֶהיִצּוקש יבל
 םיִנַפֹוֲאָהְו םֶהיִפְנַּכ-תֶא םיִבּורְּכַה ושיר 5 :הָוהְי יינדַא
 הוהְי דובָּכ לעג :הָלְעֲמְלִמ םהילע לֶאְרָשייהְלֶא דֹובְכּו םֶתַמְעַל
 יִנְתַאָׂשִנ ַחּוָרְוצ :ריִעָל םדָקִמ רֶׁשֲא רֶהָה" לע ר דמעיו יריִעָה ךות לעמ
 ילעמ לע" יםיִהלֲא ַחּורְּ הֶאְרַמּב .הֶוגַהְלֶא יהָמיִּדָשכ יִנֲאָבּתַו
 רֶׁשֲא הָוהְי ִרָבְדלָּ תֶא הָלּוגַה- לֶא רֵּבדֲאְו* :יִתיִאָר רשא האְרַּמַה
 פ :יִנֲאְרָה

 ייִרָמַהדתיִּבי ְּךֹותְּב םֶדָאְִּב< :רֹמאָל לא הוהְי-רַבְד יִהיוְי 12
 עמָשל םהל םיִנָזִא ּואְר אָלְו תואְרל םָהְל םיניַע רֶׁשֲא בשי הָּתא
 יִלָּכ ל השע םֶדָאְדְב הָּתַאְופ ס :םַה יִרְמ תיַּב יִּכ ּועָמָש אלו
 :םָהיְניעל ד ּחַא םוקְמ"לֶא + ְךֶמוקמִמ "תיל םהיגיעל םָמֹוי *הָלְגּו הלו
 םַמֹוי הלוג יילכּכ ףילכ תאַצוהְו. :הָּמַה יִרְמ תיָּב כ ואָרי ילּוא
 סיני: :הלוג יִאְצומְּכ יםהיניעל בֶרָעְב אָצַת הָּתַאְו םהיניעל
 להטלעּב אָשִּת ףַתַּכ -לע יםָתיִניִעְל :וּב 'תאצוהו ריקב לת
 תיבְל ד ְיִּתַתְנ תפומדיּכ ץֶרָאָה"תֶא הָאְרִת אֶל הָסַכְת ְּךיִנּפ "איצות

 םָמי הָלּוג ילכְכ יתאצוה ילֿכ 'יִתיּוצ רשאכ כ שעָאז :לֶאְרְשי
 יִתאָׂשְנ ףִתְכילע ייִתאָצוה 'הָמְלעְּב יִָיְּב ריב ליִּתְרַתָח בֶרֲעבּו
 אלה םֶדֶאְְּבִּי :רמאל רֶקַּבּב יֵלֲא הָוהְירַבְד יִהְו* פ ::םֶהיֵגיֵעְל
 םֶהיֵלֲא רֵמֲאפ :השע הָּתַא הָמ יִרּמַה תיִּב לֵאָרְׂשִי תיִּב יָא וָרֵמֲא
 תיֵּב- לָכְו םֶלָשּוריִּב הּזַה אשמה איִׂשָנַה הָוהְי ינדא רַמֲא הָּי
 ןּב יִתיֵׂשֲע רֶׁשֲאּכ ימָכְתַפֹומ יִנַא ירָמָאיי :םֶכֹותְב הָמֵהירְׁשַא לארי
 ףַתָּכלֶא יםָכֹותְּברַׁשַא איִשּנַהְי :'וכלי ייֵבְׁשב הָלּגַּב יהל הֶׂשעֵי

 רֶׁשֲא עי הָפַכְ ויִנָפ וב 'אצוֶהל ּורְּתְחִי ריב "אי 'הַמלעְב אשי
 שָּפְתַנְו ויִלַע יִּתְׁשְִר-תֶא יִתְשַרְפּוי :ץֶרָאָה"תַא "אּוָה ןיעל" הַאְרידאְל
 21 ° crrp; prps יִרָחַא הלאו ;cf ₪0 | > 64 6 6 | 23 7" crrp 6 'עה ךותמ:

 8 1 [ינמדפה] רעשַה חַתָּפִמ 6 'גו חַתָּפ לעמ cf 10,105 | 24 * 6 66 ץהע א
 cf 36 | ל-* prps 'לא (תַאְרַמְּב) הֶאְרַמְּב | = 8 לעמ לעַאו | 6ק 12, 2 ** 6
 - 6לואוולע 00ד0ש prps םֶהיֵתֹובֲעֹוּת | ל 1 6 טנפ 'זאָו | 3 * 01 6 6; 3 ל[
 י >3 | <> | 4 * 6 יִלָּכ | ל >6%8 | = קצמ 1 הָלֹוּגַב אָצויְּכ < 6 (3%%) 6
 60 060601 0א]10)\ט0ד06, 59 || 5 יל >5 | ל 16 Vrs nay | 6 *>8; 8 יִלָּכ

 tl | * 68 'עבו | <16 686 אֵצַת | 7 * 6 'א"לֶכָּכ | 680 הוה י יִנּוצ | < ₪ 6
 69 | %68 עבו | < 1 6 .Vrs nny: | ro זז 8 = 66 add | זז * 6 תַפַומ |
 b nonn MSS Edd 8 םֶכְל | < >5, prb dl | 48 'ִת | 12 * 3 םֶכְכּותְּב || * 1 <
 6 לע | < 68 'עבו | %'16 636 אצי || = 1 6 68 רתחָי | '1 תאַצְל 6[ 68 |

lc 6 jpn? | *-* dlc 5 32  



1] 3 EZECHEEL 759 

 םָׁשְו הָאְרו-אְל ּהָתּואְו םיִּדִשּכ ץֶרֶא הָלָּבְב ֹוֲתא יֵתאַבֲהְו יִתְדַּצְמַּב
 ַחּוָר"לְכָל "הָרָזִא יויָּפנַא-לָבְ יהָרְזע ויָתֹביִנְס רֶׁשֲא לכְו+ :תּומָ
 םִיֹּנַּב םֶתוא יֵציִּפֲהְּב הָוהְי יִנֲאחיִּכ ועדי :םֶהיֵרֲחִא קיִרֲא בֵרֲחְו
 בעמ בֶרֲחַמ רָּפְסִמ יִשְנא םֶהַמ ִּתְרַתוהְויפ :תֹוצְראָּב םָתֹוא יִתיִרְז
 ועְדִיְו םֵׁש אָּב-רֶׁשֲא םִיוגּב םֵהיֵתֹובעֹוּת-לְּכ"תֶא ורפסִי ןעמל רֶבָּרַמּו

 םְאְדַ :רמאל יל הָנהירבְדיִהמש  ס היה נא
 תְרמָאְופ הָּתְׁשִת הָנֲאְדב'ו הגב 'ִּיִמיִמּו לכאת ישב ָּךֶמחַל
 תַמְדַא-לֶא םלְׁשּורְי יִבָשויְל הֹוהְי ייִנדַא רמָא-הּכ ץֶרָאָה םעדלֶא
 םַשַת ןעמל ּותָשי ןומָמְשַּב םֵהיֵמיֵמּו ולָבאי הָגֲאְדִּב םֶמֶחַל ילֶאְרָשי
 תֹובְׁשֹונַה יםיִרָעָהְו :ּהָּב םיִבְׁשיַה- לָּכ סמֲחמ יהָאלִמִמ ּהָצְרַא
 פ  :הֹוהְייִנַאהיִּכ םָּתְעַרִויִהְיְהְת הָמָמְׁש ץֶרֲאָהְוי הָנְבְרְחִת
 -לַע םֶכָל יִהָּזַה לֵׁשמַה- הָמ םָאְְּב>י :רמאל ולא הָוהְידרַבְד יהיו
 רַמָא ל זחל דָבָאְו םיִמָּיַה ּוכְרַאְי רמאל לֵאָרְׂשִי תמדא
 ולָשָמְידאְלְ הּגַה לָשָמַהתֶא יָּתַבָשַה הֹוהָי יינדא מֲא-הכ םֶהיֵלֲא
 :ןֹוזחלכ ירבדו םימּיַה לברק םָהיֵלֲא רבא יִּב ילֵארׂשְּב דוע ותא

 :לֶאְרְשו תי תב קָלֶח םָסממּ או ןֲֶח"לכ רוע הָיָה אל יי
 יִּדָשָמִת 'אָל 'הָשַעַיְו 'רַבָּד רֵּבדֲא ירָשַא תֵאי רּבַרַא הוהְי יִנֲאויּכיפ
 :הֹוהְי יינדַא םָאְנ ףיִתיִשַעְו רֵבָּד רָּבַדַא יִרָמַה תִיַּב םֶכיַמיִב יִּכ רוע

 יטָארְשידתיב הָּנִה םִנָאְוְבז :רמאל ילֶא הָוהְידרַבְד יהיו 6 פ

 אּוה תוקוחְר םיתַעְּו םיִבַר םיִמָיְל הזח אּוה"רַָא ןֶזָחָה יומא
 דלָּכ דוע יִּדׁשַמִתדאְל הוהְי *ינדַא רַמָא הָּכ םֶהיִלַא רַמָא כָל :אָּבְ
 פ :הָוהְי יָנֹדֲא םֶאְנ יהָׂשעיו ירָבָּד רּבדַא רֶׁשֲא יָרָבְּד

 יִאיִבְנְילֶא אֵבָנַה םֶדָאְְְּבְ :רמאל ילֶא הָוהידרַבְ יהיו 13
 הָכג :הָיהְיירַבְד ּועמש 'םַּכלַמ איב תְרַמַאְו יםיִעְּבִּנַה לֶאְרְשי
 13 5 ּהָּב | 14 + ס זרוע; 1 6 686 ויִרוע | bo 5 ut vid ויקְַּחמּ 6
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  1 Aלאקוחי 00

 רחא םיָכְלֹה רֶׁשֲאי יםיִלְבְנַה יםיִאיִבָּנַה-לע וה הֹוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 אל5 יָה לֵאָרְשִי ד ךיִאיִבְנ תֹובְרֲחְּב םיִלָעָשּכ+ :"ּואְר יִתְלָבְלּ יםחּור
 יהַמֲחְלַמַּב רמי לֶאָרְׂשִ תיבילע רַדְנ ורד תור ית

 בכ םֶסְקַמּ םתיִזֲח אוְׁש-הזחמ אולה :רָבָד - a םחלש
 ּרַמָא הָּכ סלי ַפ ייּתְרַּבְ אל יִנֲאְו הָוהְידֶאְנ םיִרָמאְו םָּתְרַמַא
 םָאָנ יםֶכיִלא יִנָנַה כָל בֶזָּכ יםֲתיזֲחַו אָוָש סֶכְרֶּבד ןעי הוהְי לנדא
 בז םיִמָסְַהְו אָוש םיִזחַה .םיִאיִבְּבַה-לֲא יִדָי יהָתְוָהְופ :הָוהְי ףנַא
 לאל ּובֲתָּכִ אל לָאְרְשיתיב בָתְכְבּו ויָהידאל יִמַע 'דוסְּב
 ּועָטַה ןעיִבּו ןעָי יי :הָוהְי *ינדא יָנֲא יִּ יעדי ואבי אל לֶאְרְשי
 ותא םיִחְט 'סַּגַהְו ץימ הָנְּב אה םולש ןיִאְו םלְׁש רמאל ימַע-תֶא
 יִנְבָא 'הָנּתִאְו ףטוש םֶשְג הָיָה לפי לֵפְת יְֵט-לא רמי :לָפָּת
 אלה ריִקַה לָּפְנ הָּגַהְוי* ם :'עקבת תורעְס ַחּורְו הָנְלִּּת שיִבָּנלֶא
 יינדא רַמָא הָּכ ןֵכָליפ :םָּתְחַט רֶׁשֲא חיֵּטַה הָּיַא םָכיֵלֲא רַמֲאֵי
 יִנָבאְו הָיָהִי יִפַאַּב ףטש םֶשגְ יִתָמֲחַּב תֹוְרְעְס תור יִּתְעַקְבּו הוהְי
 לֵפַּת םֵּתְחַט" רֶׁשֲא ריִקַהדתֶא יִּתְסַרֶהְו :'הלכל 'הָמַחְּב שיִבָּנְלֶא

 םָּתְעַדיו'ּתָכֹותְּב תיל הלו יחסי הָלְנְו ֶרָאָהיילֶא והיתה
 ירָמאְו לַפָּת ותא םיִחַּטַבּו ריָּקַּב יִתָמַחְתֶא יִתיֵלְכְויפ :הָוהְי יִנֲאחיִּכ
 -ילֲא ז םיִאְּבִנַה לַארְׂשִי יִאיִבְב6 :ותא םיִחַטַה 'ןיִאְו ריִקַה ןיִא םֶכָל
 :הָוהְי ."יִנדַא םֶאָנ םלש ןיִאְו םֶלָש 'ןוזח ּהָל םיזחֶהְו םלׁשּור

 תֹואְּבנְתמַה ףִַע תיבה ְךיֵנְפ םיֵׂש םָאְְב הָתַאְוז | ם
 תֹורְּפַתְמְל יוה הֹוהְי ייֵגדֲא ורָמא-הּכ תְרמְאְי* :ןָהיֵלֲע אָבְּנהְו ןהְּבלִמ

 ; | 9% <6%6; add || 5% crrpםיִאְּבְנַה  <6;16 4 || * crrp; 16 6ל | 6 5816 3
 ץֶרפָּב  (Vrs =)ו םֶּבְלִמ | 4 >6; קז 41 | 5 *1? 6 6 ודמע | ל 15 ורד אולו

cf 2060 יִרָמאָה ?) ומק אל 6 6) | 6 > ּומסקD 6 >> || יי cf 689( | 
 |  | * dlc 6 | crrp? cf 6רמָא  <6; prb add | 8 * prb ins 6 6לל || 3> * 7
Bf; | > 16 טופ לע | 1 6 6 | 9 * 16 6 יִתיִטְנְו | ל 16 Vrs דלע | < 8 ְךֹותְּב 
6 ev 66חסופ | % 6 pT | > dlc 6 | ro ** ?; 6 ו; + 'ח 1 ריקD בֶּכ' fit 

 ריקַהְּכ (יִמִַמ אּוהְו | * >6, 1 ₪: 6 68 הָּמַהְו | זז * 41 6 68 |" 3 הָּנַה 6 הָיָה
 |  sed dl et [ ‘JQN} cf 3הֶנְּתֶאְו  || > 1MS 6(yתה praem)  cf 13 et 0וי הָיָה

 ד  | 5 6 6d ? prps JD) 6עֶקָּבת | 13 * 616 6 |?3יִתָמֲחַּב 1
 (\(ץאשצ  6 perן? הנלפת 0( זז | 14 * 6 לע | ל?1 לַפָנְו | 5 ? 1 וכּותְב ה
  6112 | 16 * 6(תַחַכֹותְּב) | 15 * 16 36 רַמָאַיו 612 | * 16 3 הָיַא ₪ היָאְו

 . | 18 * 41 6 6לע | * >6|| < 81 6 6 | ז7 6*09 לע



148 2 761 

 הַמֹוק7לְּכ שאָר"ילֲע תֹוָחָּפְסִּמַה תוָשעְו יי יִליִצאהילָּכּולע תותְסְּ
 :הָנָיַחְת יהָנָבָל תּושְפְנּו מעל יהָנְדְרוצְּת יתושָפְּנַה תּושַפְב דָרוצְל
 תיַמָהְל םָחָל יֵתֹותְפִבּו םיִרועָש ילֲעשְּב יִמַעְדלֶא יתא הָנְלְלְַתַי
 םֶכָבנכְּב הָנְְיְחת"אל רֶׁשֲא תּושָפְנ תויחְלּו הָנֲתּומְת"אְל רֶׁשֲא תושָפ
 -ילֶא יָנְנַה הֹוהָי יֵגדֲאורְמָאהְּכ ןכלפ ם בכ עֶמְׂש יָּמעְל
 'תותְרְְל תֹוׁשְפְנַה-תֶא םַׁש תֹוָרְצִמ הָנַּתַא רֶׁשֲא הָנָכיֵתֹוְתְּסִּכ
 םָּתַא רֶׁשֲא תֹוׂשָפָנַה-תֶא יִּתֲחַּלְׁשְו יםַכיִתְעורָז לעַמ םֶתֶא יִּתְעַרקְ
 יּתְלַּצַהְו םָכיִתְחַּפְסִמדתֶא יִתָעַרְקְויי :+תותְרְפל םיִשָפְנתֶא תוָדְדצִמ

 :הָוהְ ינאי ןתְדיִנ הָרְְמִל ןְְֵּב רוע היא כמ למעדתֶא
 עָׁשְר יֵרָי קּוחְלּו ויִּתְבַאְכִה אל יִנָאְנ לרקש קירצדבל 'יתואְכַה ןעי
 םֶסְקְו הָניִזְחְת אָל אוש כָל :וְתיחהְל עֶרָה יּכְרדמ בּוׁשיּתְלבְל
 :הוהְי יִנֲאדיִּכ ןַּתְעַריִו ןְכְדיִמ ימַעתֶא ִּתְלַצֲהְו דוע הָנְמְסְקִת"אל

 יהיו פ :ינפל ּובְׁשיו לֵאָרְׂשִי יִנָקוִמ םיִׁשְנַא ללא אובו : 4
 -לע םֶהיִלּוְלְג ולעה הָלֶאָה םיִׁשָנֲאָה םֶדאְֶּבּ :רמאל יא הָוהְירְבְד

 כלי הל שָרְא ׁשֶרְראָי םֶהיִנַּפ חכְנ ּונְתנ םָע לּשְכמּו ב
 תיִּבַמ שיא שיא הָּוהְי "ינדַאו רָמָאדהְּכ םָהיִלא תְרַמִאְו יםָתֹוא-רָּבּדי
 חַכְנ םיִשי ונע לושְכְמּו ובלא ויללְג"תֶא הלעי ּבָשַא לארְׂשִ
 ןעמל5 לול בֶרָּב הבל יתינענ הְוהְי יִנֲא יאיִבנַה-לַא אבו ויָנּפ
 :םלָּ םַהיִלּולְנְּב ילעמ ּגרזנ רשא יב לאְרשידתיבדתֶא שפת

 ּוביִׁשָהְו ובּוש הֹוהְי ינדא רַמָא הָּכ לֶאְרְשי תיִּבלֶאורַמָא פל פ
 שיא שיִאיָּכז :םֶכיֵנפ ּוביִׁשָה םֶכיֵתְבעוּתלכ לעמו םֶכיֵללְג לַעַמ
 ןיֶלּולּג לַעָיְו ירֲחֲאַמ ניו לארי רּוְנְי-רָשַא ָּגַהמּו לֶאְרְְי תיִּבַמ
 יב לשר איִבָּנַהְלֶא אבּו וינָפ חַכְנ םיִשָי ונוע לּושְכִמּ וללא

 תֹוְל גהיִתְמְשַהְו אּוהַה שיְִּ יפית יב ֹול"הָגעג הוה יא
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 2 לאקזחי 22—14,9

 איִבָּנַהְוי :הָוהְי יִנֲאיַּכ םָּתְעַדיִו יֵמע ְּךֹוֵּתִמ ויִּתַרְכַהְו יםיִלְָשְמְלְו
 יִתיִטְנְו אּוָהַה איֵבְּנַה תֶא יִתיִתּפ הוה יִנַא ירְּ רג יָת

 יֲחֲאַמ לארשו"תיב רוע ּועתידאל עמ :הָיָהְי איִבּנַה וע שה
 םיהלאל םֶהְ הָיָהא יְנֲאו על יֵלויָהְו םָהיִעׁשּפלְכְּב דֹוע ּוָאַּמַטְיהאָלְו
 פ | :הֶוהְי ינדא םָאְג

 יל התליהַפמ הל יִּתְרַבְשו היל ' ד "תיִמְְ A לָעָמְל
 הָלֲאָה םיִׁשְנֲאָה .תַשלש ְיָהְר4 :הָמֲהְבּו םָרָא הָּנַמִמ יִּתַרְכָהְו בַעְר ּהָב

 נא םֵאָנ ים לני םֶתָקְדַצְב הָמָה בואו יאנה ַחָנ ּהָכֹותְּב
 למ ּהָמְמְש הָתְיָהְ יהָּתלכְׁשו ץֶרֲאְּב ריִבֲעֲא הָעְר הָּיַחְיּוְליפ :הָוהְי
 םָאְנ יִנָאדיַח ּהָכֹותְּב הָלֶאָה םיִׁשְנֲאָה יתַׁשְלָשוֿפ :הּיַחַה יֵנּפִמ רבוע
 ץֶרֲאָהְו לא טבל * המה ולוי תֹונְּב"םִאְו םיִנָּב"מַא הֹוהְי "ינדַא

 ברח יִּתְַמְאְו איקה ץֶרֲאָה-לַע איֵבֲא בָרָח וָאיז :הָמָמָׁש הָיָה
 הָּלֲאָה םיִשָנַאָה תֶשלָשּויי :הָמֵהְבּו םֶרֶא הָנַמִמ יִּתַרְכַהְו ץֶרָאְּב רַבעּת
 םָּרבְל םֵה יִּכ תֹוָנָבּו םיִנָּב ּוליִצַי אָל הָוהְי יִנֹרֲא םָאְנ יִנָאדיִח ּהָכֹותְּב

 הע יִתְמח יְּכְּׁשְו איִהַה ץֶרַאָהיילֲא חלש רַב מי לני
 -יח ָכותְּב יאו ילָאְגה חְנְויי :הָמַהְבּוםֶֶא הּנַמִמ תיִרְכהְ ים
 ולי םָתָקְִצְב יהָּמַה גלי 'תַּב"טֲא בא" הֹוהְי נא םאנ יִנָא
 יַמְפְׁש תעְּבְרַאיַכ ףַא' הּוהְי יֵנֹדֲא רַמָא הכ "ִּכי ם :םָׁשְפנ
 תיִרְכַהְל םָנְׁשּרִי"ילֶא יִּתְחַלש רָבָדְו הָעְר הָיִחְו בֶעָרְו בֶרָה םיִעָרָה
 םיִנְּב ֿםיִאָצּוִמַה הָטַלְּ ּהָּב"הָרְתּונ יהֵּגִהְוי :הָמַהְבּו םֶדֶא הָנמִמ
 םֶּתְמַָנְוםָתֹוליִלֲע-תֶאְו םָּכְרּד-תֶא םָתיְֵרּ םָכיֵלֲא םיִאְצי 'ָּנַה תֹונבּו
 :ָהיִלָע יִתאָבַה רֶשֲאילְּכ 'תֶא םַלְׁשּוְָיילע יִתאָבַה רֶׁשֲא הָעְרָהְ" לע

 0 5 6 rAavhon | ל >6 || זז cf 19 || 14 * QMSS ושלdlc 6 | 3 IAnַּ לאיִנּד
cf 17.19 | > 2MSSםשפנ || < 41 6 6 | 5 5 ] וא  a163 'דו | ל-ל 1 6 6 ּולצַכי;  

dlל  | avthv cf 939 || 16 * 1 6 322155 68 Wiדוןוטקמססןוסו  kaiהיֶתְלַּכֶשְ 6  
Orף) 59 'ה םִא יִּכ | 18 41 6 6 | 9 * 1 6  cwoigovrar | 5 6 (6A6 6 | < 6  

 6 (ért) לע | ל °id Vrs, sed dub || 20 * Q™S לאיִגֶד 637 | * 46 6 || = 6=
 16 | 6 טחס\6וססשטש | * 8 'ה םָא יִּכ | 2ז * >6 || ל 616 6 | 95 >8; 6?
 יכ ףַאְו | 1 3 6 6 | 22 * הָנַה >5, £0 שש | * 6850599 םיִאְצּומה
 6 + הָּנַמְמ | < 3 הָּמַהְו = המה | % ש+-לָּכ | < סז לֶא | '?;1 (לע לָא?|

g §B% (nrg) AQ הערה 4 



14,23—16,9 EZECBIEL 703 

 אל יִּכ םָּתְעַדיְו םָתֹוליִלע-תֶאְו םָּכְרּד"תֶא ּואְרְתיִּכ םָכְתֶא ּומַחְנְו
 מ .:הוהי יונר םָאָנ ּהָב יִתיִׂשֲע-רְׁשאלְּכ תֶא יִתיִשָע יםנח

 ןַפנַה-ץע הָיָהִיהַמ םֶרָאדבי :רמאל יל הָוהְי-רַבְד יִהִיַוי 15
 תשע ץע ּונמִמ יחיה :רעיה יצעּב הָיָה רשא 'הרומְזַה ץעלָכִמ
 ןּתְנ שָאְל הגַהְי יִלָּבלָּ ויל תות דָתִי ּונָמִמ ּוָחָתידא הָכאָלִמְל
 :הָכאָלְמְל תליה רָחָנ ֹוכֹותְו שָאָה הָלְכֲא ויָתוצק יִנָש תֶא הָלְבָאְל

 רֶהו והָתַלָכא שָאייִכ ףַא הָכאָלְמְ הָשָעְי אל םיַמָת "ותו יהב
 רַׁשֲאּכ הוהָי "ינדַא רַמָא הָּכ כל 5 :הָכאָלְמַל דוָע 'השענו
 -תֶא יִּתַתָנ ןֶּכ הָלְכָאְל שָאָל יויִּתַתְנדרֶשַא רַעיַה ץעְּב ןָפּגַהְְץִע
 םֶלָכאָּת שָאָקְו ּואֵצְ שָאָהְמ םֶהָּב יִנָּפתֶא יִּתַתָנְו :םָגׁשּוְרי יִבְשי
 ץֶרָאָהדתֶא יִּתַתְגו :םֵהְּב ינּפיתֶא יִמּושְּב הְוהְי יִנָאדיִּכ םָּתָעַדיְו
 פ הוה ינדַא םָאְנ לַעמ ולעמ ןעי הָממש

 םַלָשּוְרדתֶא ענוה םֶָאְְּב* :רמאל ילֲא הָוהְירַבְד יָהיני 6
 ףיַתרְכְמ םלֶשּוָריִל ּהָוהְי *ינרַא רַמָּמהְּכ ָתְרַמָאְו ָהיָתֹובֲעּוּת"תֶא
 יִּךִתודְלומו+ :תיִּתַח ְךַּמֲאְו יָרֹמֲאָה יבא 'יָנענְּכִה ץֶרֶאַמ ָיתדָלָמּו
 חָלְמָהְו יֵעְׁשִמַל תְצַחְר"אל םיַמְבּו יִּדַרׁש תֶּרכאְל ּךֶתוא תֶרָלּוה םֹויְּב
 ל תושעל ןיע ךילע .הָסַחְיאל :ּתְלִתַח אל לּתְחֶהְ תחְלְמֶה אל
 ּףָשפנ לַעְְּב הֶדָשַה יִנָפ'לֶא יְִלָשּתַו ךילע הָלְמְֲל הָלֶאַמ תַחַא
 רַמָאְו יִּדִיָמָדִּב תָסְסּוּבְתִמ ְּךַאְרָאְנ לע רֵבֲעֲאְוֿפ :ךֶתא תַדָלָה םוויְּב
 הָדָּׂשַה חַמַצְּכ "הָבַבְרז :"יִיַח ךִיַמְרְּב ךל רַמָאְ יייֲח יּדומָרְּב דל
 4 נְנ 'םִַָׁש יםיִיָדֲ ידע יֵאֹובְּתַ ילדו י יִּבְרִּתַ ית

 : ר א תיְבְב ובאו ל עב תור הכל יפנו

 למ ד ףשַאְב םופכ צא ילו הָוהְ יד םָאנ
Cp 15, 2 * praem 6 6 (6°)6,זס || * 61 6 6 |  cfחדלָא ' mlt MSS23 *  

add 6 61 | 3 *1 6גו רשא ' cf 6, ₪ sic 1; tumהָּמַאְו | ל >65; 9 רעיַה (יִצַע)  

 66 ּוחְקיַה |? >5 | 5 * >5 616 (ס056 9 || * 5 'הבו || = 1 6 6 (6) 86 הֵׂשֲעיֵה |
d prb 165 (- לכ) 4 יִצעַּב |  dlc 6 || * 1 6 nonn MSS6 * 5 6 6 רמָא | ל  

 ג cf 4 | ל prblc 6 ּועְדָיְו | 8 ₪1 6 6 | כ 16, 2 6 diaudprupat ד "1. |

(6Aענְּכ | 516 6 ירמָא | 4 * ? | ל ל 6 סא 506 j3 * 6 6 6 | ל 6698  
 . Gav) TOUS ןוססדס6 cov || 5 ? 7 prb dl | 5 *16 68 אל | * 1 6 6 לע|

at616 ךַמְדְּב 6 22 | ןְּדַמָדְּב; 6 ךַמְּדַמ | < 65 ממ 6% + טסט | =  
 6 sMSS 63 | 7 *16 643 יִבְרּו (ץel תיִבָרְ)) | * 616 8 || == ?; קזמ 1 םיִּדֲע תֵעְּב

 vel sol (cf 5) םיִּבְעָּב | 16 G23 ףידש | 8 ₪4 6 6 | 16 8 ְךַמָד

49* 



 764 לאקזחי 16,10--8

 ששב ְךׁשְּבְֶאְו שחת ךֶלעְנָאְו הסקר ךשּבְלִאְו < :ןָמָׁשּב ְךְכְסֲאָ
 -לע ריִבְרו ףידודלע םיִדיִמְצ הָנֶאְו ידע ּךְָעֲאְויי :יִשָמ ךסכַאו
 תֶרָאְפִּת תֶרָמַעַנ 'ִּיְנֶזֶאלַע םיֶליגעו "ךפאדלע יםֶזָנ ןתָאְני יי :ְּדנֹורְג
 תֶלָס המקרו ישָמְו לישש לשּובְלמ ףֶסַכְו בָהָ יִדָעַתַו יצ :ךָשארְּב
 אציו +4 :"הָכּולַמְל יַחְלצַתַו דאָמ דאְמּב יִפיִּתַ ייתְלָבָא ןָמָשְו שב
 םֶאְנ ךיַלָע יִתְמָשרָשַא לִרְדַהְּב אּוה ליִלָּכויִּכ ְּךיִפְִּב נב םש ל
 יִדיִתּונְזִדתֶא יִכְּפָשַתַו ְךַמׁש-לע יִנְִתַו ךיִפִִב יִחְמְבִּתַו 5 :הָוהְי יֹנלֲא
 תֹואָלְט תומָּב ישע ָךִדְנְּבִמ יִחְקִתַו 6 :רהי-ולי רבּוע-לְּכ-לע

 במ ְְּרְפת לכ וקתַריז יהיה אלו תב אל םָהילֲע יִנְות
 יֵחָקִּתַו  :םֶב"יִנְזִּתַו רָכָז יֵמְלַצ ךֶלְ"ישעְתו ָךֶל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יִּפְסַּכִמּ
 יִמָחְלְופ :םֶהיִנְפל יִתַתַ יתרמו יִנְמְׁשְו םיִּסַכְּתוְךֵתָמְקְר יַדְנַּבדתֶא
 חיִרְל םָהיִנפְל ּהיִּתַתְנּ ְיְלכֲאָ שַבְדּ ןמשו תַלְס ל ִתַתְנ"רׁשִא
 וומברתשו תא יִתְקִּתַו  :הֶוהְי "ינדא םָאָנ ה ַחֵחיִנ

 תבל .תַאיײ :'םָהְ םָתֹוא ריבעֶהְּב םיִנּתִתַו ae תֶא
 הָיְרֲעְו םֶרֵע ְּךֵתֹויְהְּב ְךיָרּועְג ימה תֶא יִּתְרַכְז 'אל ּיִתְנְזַתְ
 םִאְנ דל יוא יָא ָּתָעְיְּ יִרְחֶא יִהְיַו* :יתיִיָה ּךִמְדִּב תֶסְסּוּבְתִמ

 -לָאי5 :בחְרילְכְּב הָמָר לישו בג ףָלינְבתו*+ :הָוהי נֹרֲא
 ְךיַלְנַר"תֶא יקָשפְו ךיִפְיתֶא יִבַעְְּפַו יִּדַתָמָר תיִנְּב ירו ׁשאָר"לְ
 ךִינַכְׁש םִיָרצִמיִנְּב-לָא יִגְזתַוי :'ִּךְתּונְזַתִתֶא יִּבְרּתַו רַבֹוע"לָכְל
 ָךיִלָע יִדָי יִתיֵטְנ יהּגַהְו יִנְסיִעְבַהל ְךֵתּונזַּתיתֶא יבְרתו רֶשְב ילד
 תומְלְכנַה םיתְׁשִלְפ תֹונְּב ףיתאָנְש יִׁשֵפָנְּב ּדֿנִּתֶאָו קת עא
 םֶנְו יםיִנזִתו ְךָתְעְבְׂש יתְלְּבִמ רּושא יִנָּבְלֶא יִנְזִתַו 8 :"הַמז ּךִּכְרּדַמ"

cf 425 et Gn 24,475; prb sic 1 |זס 5 ְךִינְתָמ שּבָחֶאְו | זז 6 םיִשָאְו  
“le O°:4 מ ן דב  fronte12 5% 3 םיִמָזְנּו | ל 8 נָא || 6 3 7  

=e dlc 6 (SR cf Hier) | 14 41 6 6 | 15 * 1115 68 N-— |תְלְכָא |  jPoשש  
sed prb dl 6 655 | 16 = ?; prb add | 18 * Var (Naf)1ל;  Aqל-5 ] 6 6%  

dl|ּתַתָנ | < >8,  v18b | rg ** add? 61? || * prpsסּתַתָנ | 5 41 ?  bיִּתְרַמְקּו |  
éEerdpveucac) cf 25° | 21 * 59 616 6 | 20 * >6 | °° 400? (6 06 ןגואס6  

 6 ְךיֵנָּב | * >3 | 22 == 6 לָּכלְע תאז | ל >6 (8%%), 01 66 156) | 6 דה
id 43 | * <3 dl, 6 éngac 61 6 | 23 * 54 2 6 6 אלו | < 0 רכז | *>65;  

 ףימער | = >6 | < ₪ 6 6 | 241 הָמָּב ל 6[ 16 | 25 **1 ₪ 6 66 83
 = ָּכ שארבו 6 גז | ל 1815 636 ָּךיִתמְר; 1'מָּב | * א63 ךת-, 0" ךיִת-- |
 27 * הנה >8 || * 56 דִיְּב | < 6 ךיִאְנש | = צו 61 צ61 1 61 3) ְךֲֵתּונְזַּת ְךָרֶּרִמ |

 28 ™ >8, add )1 6 64 יִנְזִתַו)



16,294 EZECHIEL 765 

 -םַנְו הָמיְִּּׂכ ןעֶנְּכ ץֶרָאילֶא יּדֵתּונְזַּת"תֶא יִבְרִתו :ִּתַעָבָש אל
 ףתושעב הָוהְי ייגֹרַא םָאָנ יּדַתְּבִל הָלָמֲא המי תעֶבְׂש אָל תאְזְּב
 שאר ךֶּבנ יִִיִתונְבְּביי :'תַמְלַש הוז הָשֶא השעמ הָלָאילָּב-תֶא
 :ןֶנְתֶא סלקל הָנוזּכ יתיוָהדאָלְו בּוחְרדלָכְּב ייתישְע * ּדתְמְרְו רז
 -ּונָתִי תֹונֹז-לְכְל :יםיִרְז"תֶא חקת הָׁשיִא תַחְּת יתָפָאְנִמִה הָׁשֲאָה *
 אֹובָל םתֹוא יֵדָחְׁשּתַ יֹבֲהֲאמלֶכְל ילינֶדְנתֶא ּתַתָנ ְּתַאְו יהָדְנ
 יִדיִתּונְזַתְּב םיִשָּנַהְִמ ּךֶפה ְּךְבייֵהְיו* י'ּךוָתּונְזַתְּב ביִבָּסִמ יא

 יָה יהי ךְלְדַתִנ אל ןגְתַאְו ןָנתֶא ּךָתתְביּו הָּּוז אל רח
 ןענ .הָוהְי יינדא רַמָאדהֶפ8ַּ פ :הָיהְי"רַבְּד יִעָמש הָנֹח בל
 דלָּכ לַעְיְוָבֲהָאְמ"ילע ךיַתּונְזַתְּב ְּךַתָוְרַע 'הָלָנּתו 'ִָּתָשָחְנ 'ֶּפָשַה
 "בקמ יֵנְנַה ןכְליז :םֶהָל ייְּתַתְנ ירש ינָב *יִמְדַכְו 'ךיתובעות ילּולּג
 -לָּכ לַע ּתְבַהא רֶׁשֲא-לְּכ תֵאְו םָהילע יִּתְבַרֲע רֶׁשֲא ליבֲהֲאְמ"לַּיתֶא
 ארו םֶהְלא ו ַּתְוְרַע יִתיִלְנְו ביִּבָּסִמ לע םָתא יִּתְצּבִקְו תאְנָש רֶׁשֲא

 יתנו םד תֶכְפְׂשְו תופאנ יימְּׁשמ ְךיִּתְמׁשי :ְַתְָרערכ"תַא
 ְְיַתֹמָר ּוצְתַנְו ףַּנ ּוֵכְרָהְו םֶדיְּב ךְתא יִּתֲתָנְופ :הָאְנְקְו הָמַח 'םה
 :הְָרעֶד םָריֵע חינה וְָתְראְּפִת יכְּכ ָּחקָו ךידְנְּב ךֶתּוא ּוטישפַהְ
 ּוַפְרָׂשְוי :םָתּובְרַחְּב ךּוקכו ןֶבָאְּבְךָתוא ּומְגָרְו לק ךילֶע ֵּלֲעָהְו*פ
 הָנִֹּמ ְךיִתְַּׁשִהְו תֹוְבַר םיִשָנ יֶניֵעְל םיִמָּפְׁש ְּךָביּוׂשֲעְו ׁשֵאְּב ְּךיתָב
 ּךִממ יתֲאְנִק הָרָסְוְּךְּב יִתָמֲח יֵתֹחְנֲהְ* :דוָעיִנְּתִת אל ֵנְתֶאְי
 ךירּוענ ימידתַא *יִּתְרַכְזדאל רָשא ןעי :דֹוע סָעְכֶא אָלְו יִּתְטְקְׁשְו
 *ינדַא םֵאְנ יִּתַתְנ ישארּב כר אָה יִנָאְםִנו הָלֲאלְכְּב ליינר
 לשמה" לָּכ הֵּגַה ו וָתֹבעוּת"לָּכ לע הָמּזַהתֶא ייִתיִשע 'אְלְ הוה

>50;dal | 30 *לכ? | < " KF6 ךיִת-- || *  mlt MSS Edd ₪ cf29 *  
OvydTépa Gov A foederaדע  ri diaowְךֵּבִל; 65  etl?2 5 הָלְלַמִא  crrp; 
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 6 לאקותי 16,45--1

 ָהיִנְבּו הָשיִא תֶלֵעּג תא ךמאהתַב45 :ּהָּתַּב הָמאְּכ רָמאָל לֵׁשְמִי ְךילֲע
 ןְכיֵבַאג תיפח ןֶבּמַא ןֵהיֵנְבּו ןהיִשְנא לעג רֶשא ּתֶא ְּךֵתֹוחַא תוחאו
 -לַע תֶבָשויַה .ָהיִתּונְבּו יאיָה ןּורְמְׂש הָלרְנַה ּךְתוחאו 46 :ירֹמָא
 :ָהיֵתֹונְבּו םֶדס ָךניִמיִמ תֶבָשויַה ממ הֶגטְקה ךתוחאו ידלואמש

 יִתָתְׁשּתו יטְק טעֶמּכ 'יתיִׂשְע ןַהיִתובעֹותְבּוּתְלְה ןָהיִכְרַדְב אָלְּ
 ךתוחא םֶדְס הָתְׂשֲע-ִא הֹוהְי יִנֹדֲא םָאְנ יִנֲא-יַח ְךָכְרְּד-לְבְּב 'ןַהַמ
 םָדֶס ןֲֹע "הָיָה הָז=יהַּגַהפ ְִיֲתֹונְבּוְתַא תיִׂשֲע רֶׁשֲאַכ ָהיָתֹונְבּו איָה
 "דיו היֶתּונבל הל הָיָה טְקְׁשַה תולשְו םֶהְל-תַעְבָש ןֹואְג ךָתוחַא
 יִנָפְל הָבֲעֹות הָניָשִעִתַ הָניֶהְּבְנִתַו 55 : יהָקיִזֲחַה אל ןייִבָאְו יֵנֲע
 אָל ךותאטח ִצֲחַּכ ןורְמָשְוי :יִתיִאְר רֶׁשֲאּכ ןָהְתֶא ריִסֶאְו
 -לָכְּב יִּדֲתּוחַא-תֶא לקּדִצְּתַו יהָּנַהַמ ךיַתובעותדתֶא יִּבְרִּתַו הָאַטָח
 תוחלת תְלַלַפ רשא מלכא יאש ו תְאְדְּג + :*יתישע רשא ךִיָתְבַעות
 יִאְשּו שוב ָּתֶאדִנְו ךַמִמ 'הָנְקִּצִּת ןֵהמ ּתבעֶתַה-רׁשֲא ךיִתאטחְּב
 יתיִבְשתַא ֵהְתובׁש-תֶא יִּתבְׁשו יד תֹויחַא 'ָּךֶתְקְְּּב ְֵָמִלְב
 ִיַתיִבְׁש יתיִבְׁשּו ָהיֵתֹונְבּו ןוְרמְש 'תיִבְׁש-תֶאְו ָהיִתּונְבּו םדֶס
 ךְמֲחְנַבי תיִשָע רֶׁשֲא לָּכִמ תְמְְכְנְ ָךֵתָמְלָב יִאְשִּת ןעמל+ :הָנֶהְבּותְּב
 ָהיֶּתונְבּ ןורמשו ןמְרְקל ןְבְׁשִת ָּהיִתונְבּו םֶדְס ךיתוחַאו = :ןַתא
 ּהָתִיַה יאֹוָלְו :ןכְתְמְדְקל הָניִבָשִּת ךיִתּונְבּו תאו ןְתָמְדקִל ןֶבְשֶּת
 יִּדַתָעְר הָלָּגִת םֶרָטָּבִ :ִיְנּואָּג 'םִויְּב יִפְּב הַעּומְׁשְל ְךַתֹוחַא םֶדֶס
 תוטאשה םיִּתְשְלִּפ תונַּב היַתְביִבְס"לָכְ 'םרא-'תֹונְב תַּפְרָח תַע מכ

 םָאָכ םיִתאָשְג תא ךיָתובְעוִת-תֶּאְו ָךְתֶמז-תֶא<י :ביבְסִמ ְּךָתֹוא
 תיִשָע רָשַאּכ 'ּךִתוא יִתיִשְעְו הֹוהָי ייגַֹא רַמָא הָכ יֶּכפ ם :הָוהְי
 ימיִּב ְךֲחֹוא יָתיִרְּב-תֶא יא יִתְרַכְנְוי :יתיִרְּב רַפָהָל הָכָא תְּב"רׁשִא
 ּתְמלְכִנְו "ףוכְרְדתֶא ִּתְְְוו"י :םֶגֹוע תיִרְּב ְּךָל יתומיקהו ְּיָרּועְג
 45 1 ךיתויחא (Vrפ) | 46 = א" אוה | 65 'משמ | < >5 || 47 * 1115 9
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16,62—I17,10 5 767 

 ןָהָתֶא יּתַתָבְו ממ תֹוּגַטְקַה"לֶא ממ תֹוָלרנַה 'ךיתוחאהתֶ יּתְחַקִב
 תַעַדְיְ ךֶּתִא יִתיִרְּב"תֶא יִנַא יתמיקחו < ְּדַתיִרְּבִמ אָלְו תֹונָבְל ל
 הפ ןוָחְתַּפ רוע ְּךָליהָיָהְי אלו ּתֶשבְו יִרְכְזִת ןעמְל5 :הָוהְי ינאי
 פ = הוי 'ינדַא םָאְנ תיִשָע רֶׁשֲא"לָבְל ְךָכ"ירפַכְּב ְךָתָמלְכ יִנְּפִמ

 לֵׁשָמ לָשְמּו הָדיֵח דּוח םֶדָאְְּב< :רְמאָל ילא הָיהְי"רבְד יי י 7
 הּוהְי יינדֲא ורָמֲא"הְּכ תְרמֲאְו :לֶאָרְׂשִי תיּבלֶא

 רֶבֲאָה ְךָרֲא םיֿפנְּכַה לוָבְּג לּורְנַה רֶשָּגַה
 ןְֹבְלַהלֶא אָּב הַמְקְרָה 'ל"רׁשֲא .הָצֹּנַה אָלָמ
 ףטק ּויָתֹוקיִגְי שאָר תֶא+ :וָרָאָה תֶרָּמצ"תֶא חַי
 :ומָש םיִלָכְר ריִעְּב ןעַנָכ ץֶרָאלֶא ּוהֵאיֵבי
 ערהַדׂשִּב ּוהָנְתיו ץֶרָאָה ערומ הק
 :ֹוָמָׂש יֵהָפְּצְפַצ םיִּבַר םִיָמ"לַע "חה
 הָמּוק תֶלְפְׁש תחרס ןָנְל "יִהְיו חַמְצופ

 ָקְי ויָּתִחַּת ויִשְרָשְו ויָלֵא ויִתויִלָד תֹוָנפִ
 :יתראפ חַלָשְּתִו םילּב שעת 'ןפָנְל יָתְּתַו
 הָצֹונ בֶרְו םִיַפָנְכ לרְג .לודָּג יָחֲארֶׁשָג יַהְיַוז

 יויֶלְע ָהיֶשרׁש 'הָנפְּכ תאזה ןפגַה יהֵּנהְו
 :ּהָעְׁשמ 'תֹוגָרעִמ ּהָתֹוא תֹוקְׁשַהְל ול-הָחְלְׁש "ויִתייִלָד
 הָלּותְׁש איה םיֵּבַר םִיַמלָא בוט הָוָׂשלֲאֿפ

 :יתָרְַא ןָפְְל תֹויְהְל יִרְפ תאְשָלְו ףְנע תושעל
 יחָלְצִּת הָוהָי 'ינדא רֶמָא הָּכ רֹטָא'פ

 סוקְיוּהָנְרּפ-תֶאְו קּתנְי ָהיֶשְרָש-ִתֶא אולה
 בֶר"ֹעְבּו הָלודְג עֶרְְב"אָלְו 'שָביִּת ּהָחְמְצ יִּפְרטלָּכ ׁשֿבְיְו
 חָלְצִתַה הָלּותׁש הָגהְויי :ָהיֵׁשְרׁשִמ ּהָתֹוא יתוֶאָשַמְל
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 768 לאקזחי 17-22

 ם :יׂשְביִּת הָחַמִצ 'תנְרע-לע ישבָי שַביִּת םיִדָּקַה ַחּור הָּב תַעֹנְכ אלָה
 | :רמאל יִלֶא הָוהְידִרַבְד יהְיַו י*

 הָלֶא-הַמ םָּתְעַדָי אָלַה יִרָּמַה תיבל אָנְרַמָאי ל
 אביו היִבָשתֶאְ הָכְלמתֶא חקינ "םֶלָשּו לבְּבידלַמ אָב-הַּנַה רמָא
 | :הֶלָבָּב לא םָתֹוא
 תיִרָּב ֹוּתֲא תֶרְכִיַו הָּפּולמַה ערְנִמ חקיו 3

 :חֶקל ץראה יליִאתֶאְ הָלֲאְּב ותא אביו
 יאָשְנֶתַה יִתְלַבְל הָלָּפְש הָבְלְמִ תויָהְל
 : יהָרְמַעְל וָתיִרָּבדתֶא רֹמְׁשְל

 בָר"םעְו םיִסּוס יל-תֶתָל םִיַרְצִמ יכָאלַמ יֵחָלְׁשְל ֹוב"דרְמַיוייצ
 :מְלְמנו תיִרְּב רַפָהְוינ הָלֲא הֶשעָה .טלמוה חלצוה |

 רַשַא ותא ףילממה לְלַָה םּוקְמְּב אל-םא ּהָוהְי *ינדא ָֿאְנ יִנָאדיַחי
 אלול :תּומי לֵבָּבְדותב יֹוּתַא ותיִרְּבדתֶא רַפַה רֶׁשֲאְו ותְלֲאתַא ל הֶזָּב
 הֶלְלְס ּךַפָשַּב יהָמְתְלִמַּב הערפ ֹוָתֹוא הֶׂשֲַ בב לֲהְקְבּו לוג לָיָחְב

 "הגה תיִרּב רפה הלא הֶזְּוי :"תובר תושָפנ תיִרְְַל יָד תֹונְבבּ
 הוהי "יִנדַא רַמָמהְּכ ףןַכָליפ ₪ :טְלָּמִי אל הָשָע הָלֲאלָבְו וָרָי ןַתְנ

 הֶזָּב רֶׁשֲא יָתְלֶא אלמא ָֹנֲא-וַח

 :ושארְב יתַתנּ יריִּפַה רֶׁשֲא יִתיִרְבּו
 יָתָדוצְמִּב ׂשְַּתַנְו יִּתְׁשִר ריָלָע יֶתָשַרָפּו

 ל
 ּושְרָּפִ תּל םיִרָאְׁשִנַהְו ולפי בֶרֲחַּב יּפנַא-לֶכְּב

 הָוהְי לנדא ָמָא הָפ"* = פ ּויִּתְרַבִד הָוהְי יִנַא יִּכ םֶּתְעַדִיְו
 יתּוקְני ׁשאָרַמ יָת הָמְרָהֹי וָרֲאָה תֶרָמצִמ יָא יִּתְחְַַו

 יףֹטְקֲא ּךַר
 ro * dlc 6939 | ל 1 תָג-- +7 | 5 dlc 6%5 || 12° 65 praem םֶדָאְןַּב |

:ordvew13 | * 09* ודמעל ₪ ודְבָעְל 6  fine vל 65? 'רידלע | 5 >3 | 14 << 3 ומ  
 דץ (ּהְדָמַעַל | 15 5512 orig sol חלשיו | ל-ל >3; 6 רמו 666; 9

 טליה | 16 5 616 6 | * >8 | 17 * ץופ 'חלמ || <6, ft dl | 18 * 69 'ב יּ|
 5 >8 | 19 * 6+-רמָא |? 4 6 6 | < 1 רֶפַה | % 63 ָהיתתנו | 20 * 3 501 ּהָּב |

cf 93) | ar °° >6, prb add; Kולַעַמְּב 115 'מ" לע  b-b 6, prb add (9MSS 
 n—, mlt MSSיIn— Q I ויָרָחְבִמ cf 36 )1 ֹורָחְבִמ) || 22 * 662 praen ןָכָל 4*6-

kopughg ($+ etus) kap-8 | 9-5 ?; 6 6א  dd >6, dl cfרמָא וו 5 61 6 6 | < >8 |  

ut vid 8 prb dl.00 וש ; ךר  diag avrdv (3 cor etus) 



17,23—18,13 EZECHIEL 769 

 נְלּתְׁשֲא לֵאָרְִׂי יםּורְמ רֵהְּב* לְלָתְוַּתְבָנירַה לע "נא יִּתְלְתׁשְו
 יריד זָרָאְל הָיָהְו יֵרָפ הֶׂשֲעְו ףְנָע ֵׂשָנְו
 :הְָכְׁשִּת ויָתֹוילָד לְֵּב "ףָנָכְילּכ רּפַצ לַכ' ויָּתְחַת ּונְכָשְו

 הָוהְי יִנֲא יִּכ הָדָשַה יצֲעדלְּכ ועְדָיְו
 לָפָש ץע יִּתְהַּבְגַה ּהבְנ ץעויתלפשה
 שבי ץע יִּתֲחַרּפַהְו - ץע יִּתְשבּוה

 פ  יִתישָעְו יִּתְרַבִד הָוהְי יִנַא
 דתֶא םיִלָשִמ םֶּתַא" יסֶכָלהַמ :ירמאל יִלֶא הָוהְי-רבְד יָה 8

 רמאל לארי יתמָדָאדלַע הֶּזַה לָשֶּמַה
 :הָניֶהְקִּת םיִנָּבַה יִּנָשְו רָסֹב לאו תובָא

 הָּגַה לַשֶּמַה לָׁשְמ דוע יכל היָהְיםִא הָוהְי יא םָאְנ יִנָאַח
 -יִל ןֶּבַה שפנו בֵאָה ׁשֵפְנְּכ הָּנַה יל תושָפנַה ל ה :לאְרָשיּ
 קיִּרצ הָיַהְידיִּ ׁשיִאו :תּומְת איה תאַמֹחַה שָפָּגַה הָּנַה
 -לָא אָשְנ אל ויִניִעְו לבא אָל יםיִרָהָהְילֶא :הקְדצו טָפַשִמ הָשעו
 אל הד -הֶשַאדלָאְ אָמַט אל ו ּוהְעְר תֶׁשֲאתֶאְו לאְרשו תב יל
 לז אל הָלְוּג ביִׁשָי יבוח ותְלְבְח הנו אל שיאו ם : ברק
 יא 6 Lad נכי רָב הָּסַכְי סר ןִתִי בעֶרְל ֹומְחַל

oe eee 

ee ... 

 רַחַאַמ חש הש םּד מש +ץירפדּב דילוהְו" | הוה נד
7 45 

 לבָא ייִרהַהילֶא יםג יִּכ הָשָע אָל הלָא- לָּכדתֶא אווז + יהָלֶאַמ
 אל לבֲח ל תל הָנוה ןויְבֲאְ יט :אָמט ּוהָעַר תֶׁשֲא-תֶאְו

 תיְִרתַו ןֶתנ שבי :הָשָע הָבְּות ויניִע אָשְנ םילולּגה"לָאְו ביש
dittogr? =006 (ויתילתו  crrp et dl; 6 kai Kpeudow22 ' >59 61 6 || <  

cf Gen 7,14; %ויתלתשו) || 23 * >5 || ;?  קצק הָראפ | < 62 לדג | 44  
ad et dl | Cp 18, 1 ins c 84,17; קזל ּףָנָכ (לָּכ)  cf Dtב-לכו; 8 ףנּ 'צ לכ ' 

cf Jerיִנְבְב | 5 53 ולא  pb 41 | => 1 6 6 (cfםֶדָאְָּב | 2 * >5 | >6  
 31,29 | dl | < 5 ₪ | 41 הנה; 68 יִּכ | 5 -- >65 | 61

frt dl cf 12 ||בוש;  crrp, prps33,25 | 5 5 ברק || 7 *  prps DN cfלע 6 6 | ל  

 ל 'ב >65 | 8 * 6 [praem i |? -9 | 6 8 ּוהֲעַרְל, 6 'ר ןיִבּו | 16 טמפ
prbזז8  ro.ךְלָה | * 16 6 םֶתֶא ₪ קזמ 6 5+-הָלֲא הָשַעָה | < 41 6 6 |  

 סמ cזצק; 1 ? הָלָאדלָּבדתֶא הֶׂשֲעְו עֶׁשְר הָיְהִי םֵאְו | זס * 637A עַשְר £
 עשפ? | לל ;crrp 90 הלאמ דחא 6 kai roiodvra 6ןג6קדמוג0 (6* --ןג010) ||

 זז 55 >8 et dl, 6 aliter | ל 1 לע )6( | © prps םֶַּח 66 | 12 1 ה( )6
cf 7. 16). 



 770 לאקזחי 19

 ויִמָּד יתָמּוי תֹומ הָשָע הָלֵאָה תֹוָבֲעּוּתַה-לְּכ תא היִחִי אל "יָחָו חַקְל
 רֶׁשֲא ויבָא תאּטַח- -לָכ-תֶא אריַו ןַּב דילוה הָּנַהְו :היִהְי ֹוּב
 אָׂשְ אֶל ויִניִעְ לָכֶא אֶל םיִרָהֲה-לעיצ :ןֵהָּכ השעי אָלְו ארו הָשַע
 הָנֹוה אל שיִאְו< :אָמַט אֵל ּוהָעַר תָשָאתֶא לארי תִיַּב יִלּולָנלֶא

 :דָנָבדהָמּכ םֶלעְו מנ בעֶרל רמחל לג אל הָלְזנּו לָּבָח אָל בח
 יַתוקְחְּב הֶשָע 'יִטְּפְשִמ חַקָל אָל תיּברתו שנ ּוְי ביִשה "יִנָעְמי
 קַשע קְׁשֲעיִּכ "ויִבָּא :הָיְחִי .הָּיָח ויבא ןֹנעַּב תּומָי אָל איה ְּלַה
 :ֹונֹועּב 'תַמהַּנִהְי' "וימע ְךֹוְתְּב הָׂשֲע בוָט-אל ראו יהא יִלֶדּג יל

 הָקְרּו טּפְׁשִמ ןֿבַהְו בָאָה ןועב ןֵּבַה אָׂשָניאל עֶדמ םתְמַאוי
 שָפְנַה :הָיְחְי הָיָח יםֶתא השעיו רָמָׁש יֵתְֹקֲחלְּכ תֶא הָשָע
 ןועב אָׂשִי אָל בָאְו בָאָה ןֹנעֶּבואְׂשִיײאְל ןּב תּוָמִת יאיָה תאָטחַה
 :הִיִהְּת ויל יעשר תעְׁשְרְו היִהְּת ויֵלע קידצה תקדע ןבה

 -לָּכ"תֶא רמְׁשו הֶשָע רֶׁשֲא התאטַח- לָּכַמ בּושי יִּכ עָשְרֶהְו
 יִעָשָּפלָּבִי :תּומי לאל הָיְחִי חֶיָח הָקָרְצּו טַּפְׁשִמ הָשָעְו יֵתֹוקְח
 ץפחֶא ץַפָחְהי :היֲחְי הֵׂשֲערְׁשַא ֹותָקְדַצִּב ול ּוָרְכזִ אל הָשַע רֶׁשֲא
 סם הָיָחְו "וָבְרּדִמ ֹוביׁשְּב אולה הָוהְי נא םָאְנ עָשְר יתֹוִמ
 עָשְרַה הֶשערָשַא תובָעוּתַה לכ לוע הֶׂשֲעְו ותק קיִבצ בּוׁשְבּו4
 -רַשַא ולעַמְּב "הָנְרַכנִת אָל ּהָשָערַשַא ותק ייֵהְו הׂשְעיי
 ךֶרַד ןַכְּתִי אל םַּתְרמַאו= :תּוִמַי םָּב אַטְח"רַׁשֲא ותאָטַחְב לעֶמ
 אָל םַכיֵכְרַדי אָלֲה ןֵכָּתַי אל יִּכְרִדַה לֵאָרְׂשִי תיִּב אָנּועְמְש יָנֹדֲא
 ולְועְּב יםהילע יתָמּו לוע הש וָתקְדַצִמ קירצ"בּושב :ּונָבָּתִ
 שעיו יהֶשַע רשאי ותעשרמ עֶׁשָר בּושְבְּו ם :תּומָי "הָשָעדרֶשַא

 ויֵעְׁשפ-לּכִמ יבוש הארו :הּיַחי וׁשְפַנ-תֶא 'אוה הקו טּפְׁשִמ
 ןֵבָּתִ אל לֶארְשי תיַּב ֹורַמֲאְוופ :תּומָי אל היִחְי וָיַח הָשַע רֶשַא
 :ןָכֶּתִי אל יםכיכְרר אלה לֵאָרְׂשִ תיִּב 'ּונְכֶּתִ אל ייִכְרְדַה יָנֹדֲא 7

 13 * 6 היָח אוה (tזsק ,) | * 695 תּומָי | 14 >5, prb dl; 0 ml’ MSS הָאְרִיַו
 669 NQ | 15 1 6 mlt MSS Edd Vrs תאו || 16 'ב >65 | דל *1 6 6 לועַמ
 6 8 | ל 6 טָפָשִמ | 18 * 16 68 ויבא | * 6630 'גְו |והָלמ |> ₪ | * 6
 יִמע | = 68 תַמּו | 19 = >8 | 20 *>6; א אוָה | * ס עֶׁשְרָה | 21 * א ותאָטַח
 Q ns || * םסתמ MSS 650 אלו | 22 >66 (6%%) | 23 * 1 6 0% 58
 תומָּב 6 32 | ל 416 6 | * ויָב--, א MSS 686 וכְרִּדַמ; 68 + הָעָרָה |
 24 ** |63A, dl< * 1 6 06 ויָתְקְִצ K ותקרצ | < 3+ול | 25 658 |

26 * <8 | * dlc 68 |. Vrs לועב | 3 ins ₪ 5 ב | 5<27 || ל <8 | 28 * 1 
 . 1 6 4155 66 sg || © mlt MSS 38 plבָשיִנ | 2ַח 5 6% 58 | ל 0 * | 6 6



18,30— 19,10 EZECHIEL 771 

 םָאְנ לֵאָרְׂשִי תִיֵּב םֶכְתֶא טֵּפְׁשִא ריָכְרְדִּכ שיא כָל
 לּוׁשכְמַל כל יהָיָהְיאלְ םָיִעשַפלָּכַמ ּוביִׁשָהְו ּובּוָש הָוהְי ינרַא
 ושעו םַּב םֶתְעַׁשּפ רֶׁשֲא םְכיֵעְׁשּפלְּתֶא םֶכילַעִמ וכיִלָשַהְ :ןוע
 אל = :לֶאְרְִי תיָּב ּותּומְת הָמְל הֵׁשְדֲח חּוָרְו שָדָח בל םכְל
 פחה ּוביִשֶהְ הָוהְי "ינדַא םֶאְנ *תַמַה תומַּב ץֹפָחֶא

 תְרַמָאְו :לֶאְרְשי ייאיִשְנְלֶא הָניֵק אש יהָּתַאְוי 9
 תֹויְרֲא יב "אבל ָךְּמַא יהַמ

 ָהיָרּוג הָתְּבַר םיִרפְּכ ְךֹותְּב הָצָבְר
 הָיָה ריִפָּכ ָהיֵרְגִמ דָחֶא לעת
 :לָכֶא םֶדֶא ףֶרָמ"ףְרְטל דמלינ
 ישָּפְתָנ םֶּתְחַשְּב םיוג "ויִלָא 'ּועָמָשיִו

 :םִיָרְצִמ ץֶרָא-לֶא יםיִחַחב ּוהֲאָבִי
 ּהָתְוקּת הָדבֲא ֹהָלֲחֹונ יִּ יאָר

 ּוהָתָמָׁש ריִפְּכ ָהיֶרְּגִמ 'דָחֶא חָקִּתַ
 הָיָה ריִפָּכ  תווָיְראְדוְתְּב ךלַהְתִי
 לָכֲא םֶדֶא ףֶרָטףֶרְטִל דָמל
 יביִכֲחַה יםָהיֵרְֲו .'ויתּונְמְלא יעדיו

 :ותָנַאש לֹוָקִמ ּהֶמלְמּו ץֶרֶא םֵׁשָּתַ
 יתֹוניִדְמִמ 'ביִבָס םֶיזנ ויִלָע נתי

 יתוהָצּמַּב] :ׂשָפִתַנ םָּתְחַׁשְּב םַּתְׁשִר ויֵלָע ּוׂשְרְפיַ
 ּוהָאְבִי לֵבָּב ילמד לא והאב יםיִחַחּב רנוסב ּוהְנְּתיפ

 | פ :לֵאָרְׂשִי ירָה-ילֲא ידוע לוק עַמְׁשִאְל ןעַמְל

 הָלּתְׁש םימ"לע מבן מאי
 :םיִּבַר םִיָמִמ הָתְיָה הָפֹגֲעַו הֶּיְרְ

 30 >6 | ל 62 58 | 5 41 6 6 | SENN, prb sicl | 31 >8; 1 6 6 יֶּב |

dlc 6 | °° <6508(; prb add | Cp rg, 1° G°SA+ל  || Vrs, sed?32 516  
 םדָאדְוְב | >< 5 1 6 6 איִשְנלע | 2 * 3-+ איה? | ל ;?crrp 6 (ט6גט06) 628 רוג
 הֶיְרַא | < 6 ףותב | 3 68 לעיו, pזמ 1| 4 * 1 (קזקפ) ועימְשיו || ל 1 6 666 וילע |

cf 204: 384 | 5° 3+ויִּפַאְב) וייָחְלְבַל  WB— | %1? (mtr cs) Dn (vel5 8  
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 םיִלָשִמ יֵטֵבְׁש-לֶא יזע 'תוטמ ּהָלדּויָהְיַוי
 םיִתֹבְע ןיִּבלַע וָתְמוק ּהּבְנִתִ
 :ויִתִיִלַּד בֶרְּב והָבְנְב ארי

 הָכְלְׁשִה ץראל הָמֲחְּב שָּתְתַויי

 'וקְרְּפתה יהיְרְפ .שיבוה םיִדָקַה ירו
 ּוהָתָכָכֲא שא ּהָנִע הממ שבי

 פ 'אָמְצְו הָיִצ ץֶרָאְּב רָבְדִמַב יהָנּותְׁש הָּתַעְוי
 הָלָכֲא 'הירפ הדב יהָממַמ שא אָצְתויי

 לוָשמְל טְבש זַע הממ יּהָב הָיָהְאלְ
 ס | הָניִקָל יֵהְּתַו איָה הָניִק

 םיִשְנַא ּואָּב שחל רשְעַּב ישמחב תיִעְבְשַה הָנָשַּ היי 0
 הָוהְְדרְבְד יהו פ ייָנְפל ּובְשיַו הָוהְיְתֶא שֶרְל לֶאָרְׂשִי ינקו
 הָּכ םֵהֵלֵא ָתְרַמֲאְו לֵאָרְׂשִי יגָקְיתֶא רד םֶדָמְְֶּבי :רָמאָל ילא
 םֶכָל שֶרְּדִאדסִא יִנָאיַח םיִאְּב םָּתַא יִתֹא שֶרְדְלַה הֹוהָי ףָנֲֹא רַמֲא
 תֶבֲעֹוּת"תא םֶדֲאְְּב יטּוּפְׁשִתַה םֶתא טֵּפְׁשִתַה'+ :הֶוהְי "ינדַא םָאְנ
 יִרֲחְּב םויְּב הָוהְי "ינדא מאהב םהילֲ ּתְרַמֲאְופ :םעידוה םָתֹובֲא
 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב םֵהָל עֶדְיֲאְו בקעי תיֵּ ערֶזל = אא לֵאְרְׂשְִב
 יִתאָשָנ אּוהַה םיּב :םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא רמאל םָהְל ידי אָׂשֲאְו
 תבְז "למל ייִּתְרְּתירַׁשַא ץֶרָא-לָא םִיָרצִמ ץֵרָאַמ םֶאיִצוהְל םָהְל ל יָד
 ריָניע יצוקש ׁשיִא םַהָלַא רמו :תוצְרֲאָה-לֶכל איה יִבָצ שַבְדּו .בֶלָח
 יב-ורָמופ :םֶכיֵהְלֲ הוהְי נא ואַמטַּת-לַא םִיַרְצִמ ילולנְבּ וכיַלְשַה
 -תֶאְו ובילשה אל םֶהיגיִע יצּוקַש-תֶא שיא ילֲא עֶמְׁשְל ובא אָלְו
 םַהּב יִּפַא תֹוָלַכְל םָהיֵלֲע יִתָמֲח ְּךּפְׁשִל רפא ּובְזַ אל םִיַרְצִמ לול
 םִיּוּגַה יִניֵעָל לה יתְלְבְל ימש ןעֶמָל ישע :םיָרְצִמ ץֶרַא ּךֹותַּב

 ץֶרָאמ איצה הייל היל יתְעְּנ רׁשֲא יםָכּותְב הָּמה"רֶׁשִאי
 ןַתֶאְויי :רָּבְדַּמַה-לֶא םָאְבַאְו יםִיָרְצִמ ץֶרֶאַמ םָאיִצֹואְיופ :"םִיְרְצִמ
 םָתֹוא הָשעָי רֶׁשֲא םֶתוא יִּתְעַּוה יֵטָּפְׁשִמ-תֶאְו יִּתוקְחְדתֶא םֶהָל
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 תואָל תֹוְָהִל םֶהָל יּתָתָנ יֵתֹותְּבשתֶא םגְיי םֵהְּב יִחָו םֶרֲאָה
 לֵאָרְׂשִי-תיב יֵבּורֲמויג :םָׁשְדִקִמ הָוהְי ינא יִּכ תעַדָל םֵהיִגיבּו יִניּב
 םַתא הֵׂשְעֵי רֶׁשֲא ּוסֲאָמ יֵטַּפְׁשִמ-תֶאְו .ובְלָהאל יתוקחְּב רָּבְדַמַּב
 םהילע יִתָמֲח ךפשל רַמאָו רֵאָמ ּולְלח יִתתִּבַש-תֶאְ םֶהָּב יִחְו םָרָאָה
 םִיֹוּגַה יניעל לַחַה יִתְלְב ימש ןעמל הָטַעָאְיי :םתולכל רָּבְדַּמַּב
 רָבְדִמַּב םָהָל יֶרְי יִתאָשְנ יֹנַא-םגְיַיצ :םהיניִעל םיִתאַצְוְה רֶׁשֲא
 יִבְצ ׁשֵבד ֹבְלֲח תב ית" רֶׁשֲא ץֶראָה-לא םתוא אּיִּבָה יָתְלְבל
 וכלה-אל יתקְחדתֶאְו ּוסָּאְמ יֵטּפְׁשִמּב ןע% :תוצְראַהלָכל איה
 סָחָתַויז :ךלה םּבַל םהיִלּולְנ ירחא יִּכ 'ּוללח יִתותְּבַש-תֶאְו יםּהְב
 -לֶא רמאָניל :רָּבְדַמַּב הָלָּ םָתֹוא יִתיִׂשְע-אָלְו םֶתְחְשמ םֵהיֵלֲע יניע
 -לַא םֶהיֵטְּפְׁשִמ-תֶאְו וכְלַתדלא םֶכיֵתֹובֲא יִקּוחַּב רָּבְדִמַּב םֶהיִנְּב
 ּוכְל יִתוקְחְּב םכיֵהְלֲא הָיהְי יִנֲאופ :ּואַמַטְּת-לַא םָהיִלּולְגְבּ ּורָמָשִת
 תואל יָהְו ושדק יַתותּבש-תֶאְוג :םתיא ּושעו ּורָמְש יֵטּפְׁשִמתֶאְו
 םיִנְּבַה ייִבְדּורְמַיַני :םֶביִהְלֶא הָנהְי יִנֲא יִּכ תל םָכיֵניֵבּו יִניִּב
 ָשֶא םֶּתַוא תושעל ומשדל יַטפְׁשִמיתֶאו וכְלָהאל יִתוקחְּ
 ךּפשל ראו וללח יִתותְּבַש-תֶא ם םָהָּב יחְו םֶדֶּאַה םֶתוא הֵׂשְעַי
 'שַעָאְו *יִדָיתֶא יְתֹבְׁשֲהוי=> :רֵּבְדַּמַּב םָּב יֵּפַא תולכל סלע יִתָמֲח
 :םהיגיעל םָתּוא יִתאֵצֹוה-רֶׁשֲא םיוגַה יניעל לחה יֶתְלְב ימש ןעמל
 .תֹורְולּו םִיֹוַּב םָתֹא ץיפהל רֵּבְדּמַּב םֶהל ידְיתֶא יִתאָׂשְנ "נאני
 -תֶאְו ּוסָאָמ יִתוקְחו ושעדאל יִָּפָשַמ ןעי* סם  :תוָצָרַאַּב םַתֹוא
 יִּתְתְנ "ֶנַאדםְנְז55 :םהיניע יָה םֶתּובַא יִלּולְּג יִרָחֶאְו ולח יֵתותְּבִׁש

 ָתֹוא אַּמַטֲאְ*י :םָהְּב ֵּיְָי אל םוִׂפְׁשּו םיבּומ אָל םיִקָח םָל
 ועדי רֶׁשֲא ןעמְלי םֵּפִׁשַא ןֵעֶמְל םֵחָר רֶמּפלְּכ ריָבֲעָהְּב םֶתֹונְּתַמְּב
 תְרַמָאְו ימָרֲאְֶּ" לֵאָרְׂשִי תיִּב"לֲא רָב ןכְליז פ :'הָוהְי ינא רֶׁשֲא
 םֶלַעָמְּב םֶכיֵתֹוָבֲא יתוא ּוֵפְּדִנ תאז דוע הָוהְי 'ינדא רַמָא הָּכ םָהיֵלֲא
 ּהָתֹוא תַתָל יֵדְיתֶא יִתאָׂשָנ רשא ץֶרָאָה-לָא םָאיִבַאְו  :לַעָמ יִּב
 2 םַשּוחְּבְיִו תובע ץע"לָכְו הָמָר הָעְבַּנ"לכ ּואְריַו םֶהָל
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 םָׁש ּוכיפיו םֶהיֵחֹוֲחיִנ מיר יםָׁש ּומיִשָיַ םֶנְּבְרִק סעֶכי םָׁשיּונתי
 םֵׁש םיִאָּבַה םָּתא"רָׁשִא הָסְּבַה הָמ םָהְלַא רֶמאָו=פ וםָהיֵכסִניתֶא
 לֵאָרְׂשִי תיִּלֶאֹורַמֲא כלי ם :הָּנַה יה דע הָמְּב ּהָמָש אָרָקיו
 יֵרֲחֲאְו םיִאָמְטִנ םָּתַא םֶכיֵתֹוְבַא יִּדָרָדְּבַה הֹוהְי "יִנדַא רַמָא הָּכ
 שאב םָכיֵנְּב ריִבַעְהְּב םֶכיִתְנִּתִמ יתֶאְשְבּויי :םינז םֶּתַא םָהיִּוקש
 לארי תִיַּב םֶכְָל שָרְדִא ינַאו יםויַה-רע םֶכיִלּוְלּגד לכל םיִאָמְטְנ םָּתַא
 יָה םכֲחּור-לע הְלֹעָהְו :םֶבָל ׁשֶרָּרָאדםַא הוהְי "ינדַא םָאְנ יִנָאְדיַח
 תֹוצְרַאָה תֹוִחַּפְׁשִמַּכ םיוּנַכ הָיָהנ םיֹדְמָא םָּתַאְוירְׁשֲא הָיָהִת אֶל

 הָקָזִח יב אלמא" הָוהְי יד םֶאְ יפי :ןֶבָאְנ ץע תֶרׁשְל
 םֶכְתֶא יֵתאֵצֹוהְוצ :םֶכילִע ךוְלְמָא הָבּופָש הָמַחְבּו הָיּוטְנ עורְזבּו
 דָיְּב םָּב םֶתוצופְנ רֶׁשֲא תֹוצְרֲאָהְמ םֶכְתֶא יִּתצַּבקְ םיִמַעָהְהְִמ
 רְֵּדמ-לָא םֶכְתֶא יִתאַבַהְו5 :הָכּופְׁש הָמָחְבּו היּוטְנ עּוָרְזְבּו הָקְוֲח
 יִּתְמַּפְׁשִ רש :םיִנָּפלֶא םיִנָּפ םש םֶכְּתִא יִּתְטַּפָשְנְו םיִמעָה

 יינַא םָאְנ םָכְּתִא טפֶשַא ןּב םיִרְצמ ץֶרֲא רֵּבְדמְּבי סכיִתוְבַאתֶא
 יֵתָרֹלֲמְּב םֶכְתֶא יִתאֵבֲהְו יטָבָשַה תַחִּת םֶכְתֶא יִּתְרַבעַהְוז :הֶוהָי
 םֶהיִרּוְגִמ ץֶרָאַמ יב םיִעְׁשוּפַהו םיִרְרֹמַה םָּכִמ יִתורַבו :"תיִרָּבַה
 :"הָוחְי ינֲאיִּכ םָּתְעַיִו לאבי אל לֵאָרׂשִ תַמְדֲא-לֶאְו םָתֹוא איצוא
 יודבע יכל יול ׁשיִא הוהְי יינדַאורמָא-הכ לַאָרְׂשִי-תיּב םָּתֲאְופ
 דועדּולְלַחְת אל יִׁשְדְק םש-תֶאְו יֵלֲא םיִעְמְׂש םכניִא-'טַא רמו
 םָאְנ לֵאָרְׂשִי םוָרְמורַהְּב יׁשְדָקירַהְב יִּכ :םָכילּולְגְבּ םֶביִתוְנִּתַמְּב
 םַגְרֶא םָש ץֶרָאְּב הל לֵאָרְׂשִ תבל יָנְלבַעְי םש הֹוהָי ינֹדֲא
 -לֶכְּב םְכיֵתֹואְׂשִמ תיִׁשאַר- תֶאְו יםָכיִתֹמּורּת- תֶא יׁשרְדֲא םֶׁשְו
 םיִּמעַהְְוִמ םֶכְתֶא יֵאיֵצֹוְהְּב םֶכְתֶא הָצְרֶא rae יָרָבי סְכיׁשק

 לארְׂשִ תל תא יאיִבַהְּב הוה נא םָתְעַדיִוי ה
 - םיִאבה  dl | 20 5וכרעינ | << >6, סזפ  alc 6ּובירקיו, 5 6 ?1" 28
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 -םֶּתְרכְזּו :םֶכיִתְובַאְל ּהָתֹוא תַתָל יֵדְי-תֶא יִתאָׂשְנ רֶׁשֲא ץֶרַאָהלֶא
 םָתֹטְקנּו םָּב םתאֵמַטְנ רשא םַכיִתוְליִלַעיּ תֶאְו םֶכיִכְרִּדִתֶא םַש
 הָוהְי ינָאזיִכ םָּתְעַדיְוצ :"םֶתיִשע רש" םֶכיֵתֹועְר"לבּב םֶכיֵנּפְּב
 םֶכיֵתּוליִלעכו םיִעְרַה םֶכיֵכְרַדְב אל ימש ןעמל םֶכְּתִא ייִתושַעּב
 ספ  :הָוהְי ָנֲֹא םָאְנ ילֵאָרְׂשִי תב תֹותָחְׁשִנַה

 הָנָמיּת ירה ְךיֵנַּפ םיִש םֶדֶאְְּב :רמאל יִלֶא הָוהְיירַבְד יהיוי 1
 בָגָנַה רַעָיְל ּתְרַמָאְוי :'בָגְג יהָבְׂשַה רעֶילָא אָבָּנַהְו םוָרְד"ִלֲא ' ףטהו

 הָלְכָאְ שא ָךְּבתיִעַמ יִנָנַה הֹוהְי נא רַמָא-הּכ הָוהְיירַבְּד עמש |
 הָבּובְרְצְנְו 'תָבָהְלש תֶבָהִל הָבְכְתְאל שבָי ץע"לכְו תלץע-לכ ָּךְב
 אל ָהיֶּתְרַעְּב הָוהְי יִנֲא יִּכ רָשּבלְּכ ּואָרְוצ :הָנֹוְפִצ בֶנָּנִמ םיִנָפדלָּ
 לשממ אלה יל םיִרְמָא ּהָמַה הָוהְי יָנֹוֲא ּהֲהַא רמאָו5 :הָּבְכִּת
 םיִׂש םֶדָאְבַ :רמאל יִלֶא הָוהְי-רבְד יהיו פ אּוָה םיִלָשִמ
 :לֵאָרְׂשִ תָמְדֲא-ילָא אָבָּנִהְו יישא ּףטַהְו םלׁשוריילֲא ל ךינּפ

 יבְח יִתאָצּוהְו יל יִנָנה הזו רֶמָא הָּכ לֵאָרׂשִי תַמְאל רמו
 קינצ ְַּמִמ יִּתרְכַה"רֶׁשַא ןעָיי :עָׁשְרְו קיד ממ יִּתְַכְַו הָרְעַּתִמ
 ּגעֶדיְרּוס :ןופַצ בָנָגִמ רַשְּבלָּכהילֶא ּהְרָעַּתִמ יֵּבְרַח אַצִּת לול יעשרו
 פ :דֹוע בושת אל ּהָרעַּתִמ יִּבְרַח יתאצוה הָוהְי ינֲא יִּב רֶׂשָּבלְּכ
 :םהיגיעל חַנֲאָּת יתּויִרְמבּ יחיִנָתְִמ ןורְבְְּב חַנֶאה םֵרָאדְוַב הָּתַאְוי
 הָעּומְׁש-ילָא יִּתְרַמֲאְו חַנֲאָנ הָּתַא .הָמלַע ךילא ּוְרָמַאיִדיִּכ הָיָה
 ירְּב-לכְו תּורילָכ הָתֲהָכְו םיידלכ ּופרו בכ סַמָנְו הָאָביִכ
 ס | :הֶוהְי ינדא םֶאְנ 'הָתָיְהְנְו הָאְב הָּגַה םִיַפ הָנְכלִּ
 רַמָא הָּכ ּתְרַמַאְו אֵבָּנַה םֶנָאְְּבי :רָמאל לא הָוהיחרַבְד יהי
 לףמָא יהָוהְי

 :הָטּורְמםִגְו הָּדַחּוה בֶרָח בֶרָח

  <6 | > 466 6 | Cpar,2°6ל >08(6) | 44 5 6+ ןַב | ל | 6> * 43
prb 6(רש), 1  Arobuevov516 6 לע | 516 6 לע | * 6  | eri |? 63 ban? 
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 776 לאקזחי 27—21,15

 שיִשָנ וא" הָמָרֹמ קָרְּב ּהָל"הִיַהןעמָל הָּדחּוה הבָמ ַתֵבְט ןעְֶלי5
 :'ץֶעלָּכ תֶסֶאמ יָנְּב טְבׁש

 כב שָּפְתְל יהָמְרָמְל ּהָתֹא *ןתיו י*
 לְליֵהְו קעֶז יל :גרֹוהיִיְּב ּהָתֹוא תַתָל הָטְרִמ איִהְו "בְרָח הָּדֲחּוה איה

 -לֶא יָרּוגְמ לֶאְרְׂשִי יֵאיִׂשְנילָבְּב איה יִפַעְב הָתְיָה אֹיִהיֵּכ םָדֲאְָּ
 טְבְׁש-םַּג"םֲא הָמּו ןחב יָּכייי רָי"לֶא קפְס ןֶכָל ימעדתֶא יָה בֶרָח
 אֵבְנִה םֶלָמְְֶב הָּתַאְופ ם :הוהְי ינדא םָאְנ הָיהְי אָל יִתָסָאֹמ

 יּהָתָשיִלָש יֹבְרֲח 'לֿפְכִתְו ףָּבֹלֲא ףַּכ ַהְ
 :יםֶהָל 'תָרָדֹחַה ילּורָּנה לָלֲח בֶרָח איה םיִלָלִח בֶדָחי

 'םיִלשְכִמַה הֵּבְרַהְו 'בל ינּומָל עמל
 'םָתיִרְעָשלּב לע

 :חַבָטְל 'הָּטְעְמ קָבָבָל הושע יחָא בֶרָח"תַחְבֲא יִּתָתְני
 :תודְעְמ ּךיִגָּפ הָנֲא יליִמְׂשַה 'יִמיִשָה יִניִמיֵה יידֲחֲאְתַה

 יִנֲאדםַנְו>

 יָתָמֲח יִתֹחיִנֲהְו [יִּפַּכלָא יפַכ הָּכַא
 ךןָב הָּתַאְו=צ :רמאל יִלֲא הָוהְיְרְבְד יהב 5 ם | :יּתְרַבִד הָוהְי ינא
 אָצי 'דַחֶא ץֶרָאמ לבְּבידָלַמ בֶרֶח אֹובָל םיִכְרִד םִיְגָשָדְליםיִש םָרֶא
 בֶרָח אֹובָל םיִׁשּת ירי :יאַרְּב ריע ֶּרׁשארְּב 'ארְּב דָיְו םָהיֵנְׁש
 ְךָלַמ דֹמָע-י* :יהָדּוצְּב 'םֶלָשּוְרִיִב הָדּוהְייתֶאְו ןֹומעינְּב תב 'תֶא
 םיִּעְחּב לקְלְק םֶסקְְסְקל םיִכְרדה יִגְׁש שאָרְּב ְּךֶרַה םָאלָא לֶבָּ
 םּוָשָל' 'םֶלשּורְו םֶסַַהי הָיָה וניִמיִבִ ּדָבְּכּב הֶאְר םיִפרְּתּב לֶאָש
 לע םיִרְּכ םִׂשָל הָעּורְתְּב לוק םיִרָהְל 'תַצְרְּב הָּפ חָתְפִל 'םיִרּ
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 21 ,%06 ך 7

 אְוָשדיםוסקְּכ םֶהָל הָיָקְו5 :קִיָּד יתוְנְבְל הָלְלְס ְּךּפְׁשִל יםיִרֲעְׁש
 ס :שָפָתַהְל ןוע ריּכָזמאּוהְו יםָהל תֹועָבְׁש יִעְבְׁש םֶתיִניִעְּ
 םֶכיִעָשִּפ תולַָּהְּ םֶכְנְע םֶכְרּכְזַה ןע* הּוהְי ינדַא רַמָאדהֶּכ בל
 :ּושָפְתִּת 'ִַּבּב "םָכְרְכְּזה ןעָי םֶכיֵתֹוליִלֲע 'לָכּב םָכיִתואַטַח תוארהל

 :ץק ןנע תַעְּב ומוי אָּב"רְׁשַא לֵאָרְשִי איִשְנ עֶׁשְר לֵלֲח ּהָּתַאְופ פ
 תאְז' הָרָטַעָה יםיִרָהְו תַפַנְצִּמַה ייִסָה הָוהְי יינדא רַמָא הבי ס
 הָנַמיִׂשֲא הָּוע יהָּנע יה: :ליפְׁשַה ּהְבְנַהְו ּהָּבְנַה יהָלְפָשַה תאזאל
 2 ;ִויּתַתְּ טפְשמה" .ולרָשַא אְּב-דע "הָיָה אָל תאם
 ןומע יֵנְּב"לֶא הָוהְי יינדא רַמָא הָּכ ָּתְרַמֲאְו אָבֶּנַה םֶדֶמְְב הָּתַאְו
 עמל ליִכָהְל הָטּורָמ "חַבָמְל ? הָחּותּפ בֶרָח בֶרֲח תְרַמֲאְ םֵתְפְרַח-לֶאְו
 ייֵלְלֲח לראזצהולָא ידתוא תתל בז לס אוש ל תזָחַּב* :קֶבָּ

 םֹוָקְמּ ָרעַּלֲא בָשָהי5י ם = :ץק ןָוע תֶעְּב םָמ אָּ"רֶׁשֲאםיִעְׁשְר
 ימעַז לע יִּתְכפָשְו ְךֲתֹא טְְּׁשִא ְּךָתֹורָבְמ ץֶרֵאְּב תאָרְבנירׁשַא
 :תיִחְׁשַמ יֵׁשָרָח םיִרֲעְּב םיִׁשָנֲא דב ְךיִּתְַנּוְךיָכָע חיָפֲא יָתָרְבָע ׁשֶאְּב
 יא וכ ירָכְּנת אֵל ץֶרָאָה ךותַּב הָיָהְי ְךְמָר הָלָכֲאְל הָיְהְּת שָאְלז
 פ | :יֵּתְרַּבּד הָוהְי

 טְְּׁשִתַה םנָא"וב התאו :רמאל יא הָוהי"רַבְד יָה 22
 .הָּפ ְתְרמָאְו :ָהיִתֹבֲעֹוּת"לְּכ תֶא ּהָתְעַדֹוָהְו םיִמְּרַה ריִעְתֶא טֵֿפְׁשִתָה
 םיִלּולֵנ הָתְׂשֲעְו ּהָּתַע אֹובָל יּהָכֹותְּב םָּד תָכקְפש ריע יהֹוהְי ינדַא רַמָא
 תיִׂשְע-רְׁשַא ךילּולְגְבו תְמַׁשֲא ּתְכֿפְׁשרְׁשֲא ְךַמָרְּבצ :הָאָמְמְל היל
 הָּפרֶח ּךיִּתַתְנ ןפ-לע ךיָתונש-'דע יאֹובְּתַו יִדִִמַי יִביִרְקִּתַו תאַמט
 ב"וסְלקְתי ָךַמִמ תֹוָקֹחְרָהְו יתוברקַה :תוצְראָהלֶכָל הָסָלְקְ יםיוגל
 ֹועֹרְזִל שיִא לֵאָרְׂשִי יִאיִשְנ הָּגַה :להַמּוהַמַה תֵּבַר םֵׁשַה תֶאָמִט
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(6% atriv) 69 61 6 | 33°dlc6 | bb 8; 6 606 guvreletav (sim 69( , éreipou 
  | 341קרב ןעמל ! veקבל ! veליכהל קזקs לַהָהְל; 1 קזמ wc; prח8

  cf 63? | 35 7" 6% 6 676010606 uhּהָתֹוא | * 1 לע 6 6 | 5 1 קמ םיִלְלֲח
karaAvgyg || 37 1 VTA | Cp 22,2 dl 6 4MSS 65 || 3° 6+IN (GW) cf 24,6|| 

5 ₪6 61 | © prb 1 6 36 |ּהָבּותְּב | 4 *1 6 ְּךַמֹי | ל 65 יִאְבִּתַו * 1 6 5 
09* 6589 NY | 9 mlt MSS 6 ִגַּב | ף' * ins prb 6 5 לא / 5 6 עט % 

60406 cf 5; frt 1 .הָמְזה 
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 778 לאקזחי 25—22,7

 ְּבותְּב קשְעְב ּוׂשֲע רגל ףְב ולקה םִאְנ בָאז ָּדיִרִפְׁש ןעַמְל ב ויה
 ם  :'ִּתְקְלח יִתתְּבַשתֶאְו יתיִזָב ישדקי דב נוה הָבְמְלַאְו םֹותָ
 הא ב ּולְכֲא 'םיִרָהָה"יִלֲאְו דפש ןעמל ב ּויָה ליִכְר יֵׁשָנֲא
 ןשיִאְויי בינע הְָּּנַה תֶאְמְט ּךַב"הלִנ בָא-תורעי= ְדכֹותְב ּושָע
 ׁשיִאְו הָמְזְב 'אָמְט ֹותָלּכתֶא שיִאְו הָבֲעֹוּת יהָׂשֲע ּוהֲעַר תָשָאדתֶא
 שנ םּדיֶּדַפְש ןעֶמְל ףבוחקל דָחָׂשי> וָביהָנע ויָבָאדתב ותחַא-תֶא
 "רנדא םֶאְנ ְּתַחֹכָׁש יִתאְו קָׁשעּב 'ךיעְר יעצבתו" יִּתַחַקל תיִּבְרַתְו
 ידמלֲעְ תיִׂשֲע רֶׁשֲא עֶצְבהלָא פב יִתיִּבָה 'הָנַהְו :הְוהְי
 יִנָא רֶׁשֲא םימיל ד הָנְקוֲחַּת"םִא ּךךַּבִל דָמַעְיַה + ָּדַכֹותְּב יָה רֶשֲא
 םִיּנַּב א יתוציִפַהְ  :יִתיָשָעְו יתר הָוהְי ינא דוא הָשע

 :רמאל יל הָוהְירַבְ :ae : :הוהי רנָאדיב תרי םיונ
 לזרבּו ליִדְבּו תֶׁשֹחג 'םֶלָּכ 'ֹוָסל לַארְׂשִי-תיב לדה יםדְָדּבִי
 יֵנֹדַא רַמֲא הָּכ כָל ם יָה "ףֶסַּכ םיִגָס רּוכ ּךותּב תרַפֹועְו

 ותא םֶכְתֶא ץבק יִנְנַה ןבל םיִנָסְל טבל תֹויֲהֹי ןעי הֹוהָי
 רּוּכ ךותדלֶא ליבו תֶרַפּועְו לּזְרַבּו תשנו ףסּכ יתַצְבְקִיפ :םלָשּורי
 יִתָחַנַהְו "יִּתְמַחְבּו יּפֲאְב בק כ ינהל שָא וילָע"תַחַפְל

 ּהכּותְב ותת מ רו תב ףסכ והכי :הָכותְב םַתְכַתְנְ

 יקי  ם | וָביִלָע יִתָמִח יּתְכּפָש הוהְי יֵנֲאיִכ םתעַדי
 יהָרָהְטִמ אֶל ץֶרָא ְּתֶא הָלְירֶמָא םֶדָאְְֶּב<י :רְמאָל יִלָא הָוהְוְרַבְ
 גָאּוש יִרָאְּכ ּהָכֹותְּב יִהיֶאיִבְנ רָשְקָי5 :םַעָז םיְּב 'הָמֶשְנ יאל 'איִה
 :הָכּותְב ּוְּבְרַה ָהיֶתּונְמְלַא 'ּוחָקִי רָקיִו ןֶסַח לָכָא שָפִג ףֶרָמ ףרט
 7 6 וקשע 629 | 8 * 6 וזַּב | < 6ילַלַח | 9 *1 לעו 6 6 | * קזק םֶּדַה | 6
 09 יל | זז * 63 ושע | * 3 ּואָמְמ | 5 65 ּונְע | 12° 6S וחקל + ְּךָב |
 ל-ל 8 םֶהיִעְר ועצְביו | < 41 6 6 | 13 * 5 יִנֲאַו | ל 8%(6%) 3 + יִּפַּכ"ִלָא, 9
 20650 xeipd ov cf 6 = יִתאָבַה | < 6 Kr 6 לע | %1 6 6 ֶּךיַמָּד | 14 >8; 6
 לע 00(= ָךֶב | 15 >5 | 16 **?; 1 6 61 6 2)) ָךב יִּתְלַחְנְו כז ְּתַמְלְכְנְו, 56
 ךיִתֹּתָחַהְו | * 1 6 זוז MSS 636 'גה | 18° 5 1 6 GAT | 0 גיִסְל |
 © frt ins AD cf 20 | 4 prb dl | זָפ * 6+-רbא || ל al c 6 || << 6% םֶכְתּויַה |

prb6 8 םֶכְתֶא | *  ins fitבק 4 8 ְְּתָנהְל | | ©  wa frt656 'קָּכ  lc20 *  

tb dl cf 6A |הָרֲטְמְה | ל  cf 6 velָךֲתָנִהַּכ | ל 2 1 וכתנת | 24 ג ] הָרָטַמ  
c 680.אלו | 1 הָמְׁשְ | 25 **1 6 6 ָהיִאיִׂשָנ רֶׁשֲא | * 1 וחקל  Vrs51 6  
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 ּוליִדְבַה אָל לֹתָל שֶדְקְיּב ישָדְק ּוֵלְלַחינ יֵתָרות ּוסְמָח ָהיִגהכ5
 לַחֶאְו םֶהיֵיֵע ּומיִלָעָה יִתותְּבַשִמּו ועידה אָל רוָהָטְל אָמָּטַהְןיִבּ
 רָבַאְל םֶּדיְדְְּׁשִל ףָרָמ יִפְרְׂט םיִבֲאְזּכ הָּבְרְקְב ָהיֵרָׂש*ז :םֶכּותְּב
 אְוָש יםיזח לַפְת םֶהָל ּוחֲט ָהיִאיִבנוי* :עַצָב עצְּב ןעַמְל 'תושָפְנ
 :רֵּבִד אל הָוהיִו הוהָי יָגדַא רמָא הָּכ םיִרְמֶא כ 'םָהָל םיִמָסְקו
 רֶגַה"תֶאְו ּונוה ןֹויְבֲאָו יִנָעְו לֵזָנ ּולְזָנְו קשע ּוקשַע ץֶרֶאָה םעיפ
 ינָפְל ץֶרפּב דַמעְוֵדָנ-רַדַג שיִא םהַמ שקבַא | :טפְׁשִמ אָלְּב ּוקׁשֲע
 ימעז םֵהיֵלע ְּךפְׁשֲאְו :יִתאָצְמ אָלְו התחש יִתְלָבל ץֶרֶאָה דַעּב
 מ  :הָוהָי ינדא םָאְנ יִּתַתָנ םשארְּב םָּכְרַּ םיִתיִּ יתְרְבַע שאב

 תֹונּב םיִשָנ םיִּתְש םָדֲאְדןָּב> :רָמאל לא הָוהיְ-רַבְד יִהִיַוי 23
 ןָהיִָש ּוכַעְמ יהָמש נז ןַהיִרּוַעְנַּב םִיַרצַמְב הָנְנְזִּתַנ זּויָה תַחַאסַא
 יהָתְוחַא הָביִלָהֶאְו הְלּודְגַה הלָהֶא ןתּומׁשּוצ :ןָהיִלּותַּב יִּדַּד וׂשֲע םַׁשְו
 םֶלָשּוריו הֶלַהֶא ןוךמש ןְתֹומְׁשּוי תֹונָבּו םיִנָּב הָנְַלּתַו יִל ןיֵהְּתַו
 היִבַהֶאְמלַע יבָּגָעַתַו ייתְחַת הֵלֲהֲא ןזתו5 :להביִלַהֶא
 םֶלּ דָמֲח יִרּוְחַּב םיִנָנְסּו תֹוֲחַּפ תלת יִשָבְל5 :'םיִבּורְק רּוׁשֲא-לָא
 רּוׁשֲא-ִנְּב רַחְבַמי םֶהילְ ָהיִתּונְזַּת ןתּתו :םיסּוס יִבְכְר םישְרּפ
 היִתּונְזַּתתֶאְו :הָאָמטְנ םַהיִלּולְּגלֶבְּב "הָבְנָעְדרֶשא לכ יל
 היָלּותְב יד ושע הָּמֵהְו היְרעְנב ָּבָבָׁש ּהָתּוא יִּכ הָבֹוְע אל םִיֹרצַּמִמ
 ירּושַא יִנְּ ב היִבֲהֲאְמ"דִיְּב ָהיֶּתַתְנ כָל :ָהיִלֲעְ םֶתּונְזת ְכָּפְׁשִיו
 ּהָתואְו וחקל } ָהיִתּונְבְּו היִנָּב ּהָתְוְרע ּולַּג ּהמַהְי :םֶהיִלְ הָבְגַע רשא
 ם וב ּושַע יםיִטּופָׁשּ םיִׁשנַל יםַׁשיֵהְּתַו ּונָרָה בֶרָחַּב
 היִתּונזַתתֶאְו הָּנמִמ ּהָתְבְנע תַחשִּתו .הֿביִלָהֲא ּהָתוחַא אָרֶתַויי
 יִשְבְ לםיברק םיִנָגְסּו תֹוהַּפ הָבָגִע רוש ָבילֶא זי :הָתֹוחַא יֵנּונְזִמ

 הָאְמְטְנ יִכ אָרֲאָני לכ ָמֲח יִרּוחּב םיִסּוס יֵבְכְר םיׁשָרפ ילו
 יהָקְְמ יׁשְנַאי אֶרֿנ ָהיָּותְלֶא ףסותנ + :ןהיִתשל דָחֶא דר
 םֶהיִנְתְמְּב רוָא ייִרוגח5 :רֶשָשּב םיקקח 'םיידָשכ ימֶלצ ריקהְדלע

prps26 6 ּוליּדְבַה | 27 75 >6(%) | 28 * 3+ םֶהָל | ל >6 || 5 616 65 | 29  

prb65 | *1םַש | 4° (599 + הָּנַטְקַה | *  dlcושע | ףס 8 6/6 | 0 23, 3 *  
 add | 5 * 686 יתחתִמ | ל Or בָּנְעֶּתַו | << add ?; 1 לע 66 8 להל םיִבְרְק 1
 זז םיִאּורְק 6 23 | 7 = 80? || * 63 לפ"לעו | < קזל ג םֶהיִלַע 69 | 9 * 5

prb add5:1? למ | 1 םיִמַפְׁשו | 12  cfזס * ?; 6 ג ףוגש  | add?3+ הָּנַה | ל  
cf 5% | © crrp, 1nלn cf6 | 14 “161 5.6 | 5 1לע 6 6 | ל 68 הל םיִבַרְק,  

vel6 75 םיִקּוקַח םיִשָנַא | 0 םידשכ א םיִיָדְׂשַכ; קזט ג44; 1 םיִמָלְצ  
 םֶהיִמְלַצ | 15 1 יֵרּונֲח
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 לָבְבינְּב תו" םֶלָּכ םיִׁשֹלְׁש הֶאְרִמ םֶהיִשאָרְּב םיִלּובָט יִחּורְס
 חלָשִּתַו ָהיִניֵע הֵאְרַמְל םָהיֵלֲע יִבָּנעּתויé :םָּתְרַלֹומ ץֶרֶא םיְשַּכ
 םיִדּד בכְׁשִמְל ילבבדינב' היָלֲא ואביו : :יהָמיִדְׂשַ םָהיֵלֵא םיִכָאְלַמ
 נרו :םֶהַמ ּהׁשפנ עֶקַּתַו םֶבדאָמְטִּתַו םָתּנְזַתְּב ּהָתֹוא ואמטיו
 הָעְקָנ רֶׁשֲאַּכ היִלָעַמ ישפנ עקתו ּהָתְוְרע"'תֶא לתו ָהיֶתּונזַּת
 ָהיִרּועְנ יִמָיתֶא רכזל ָהיִתּונְזּת"תֶא יהָּבְרִתַו 9 :ּהָתֹוחַא לעמ יִשְפַנ
 -רָשְּב רֶׁשֲא םֶהישנלָּפ לע הכָנְעַּתו>פ :יםִיָרְצִמ ץֶרֲאְב" הָתָנְז רֶׁשֲא
 ךיִרּועְנ תַמז תֶא יֵדְקַפְּתו=י :םָתָמְרִז םיִסּוס תַמְרוְ םִיׁשְּב םירומח

 כל"  ם בג יָש ךטמל דוח 'םיאממ תשע
 תֶא ףלָע ְךיבֲהָאְמ"תֶא ריִעַמ יְֹנַה הוהָי ינדא רַמָטהְכ הָכילֲהֶא
 ילָכְו לבב נב :ביָבּסִמ ךיַלָע םיתאבַהְו המ ְּךׁשְפַנ הָעְקְנרֶשַא
 תֹוֲחַּפ דֵמֲח יִרוחַּב 'םתוא רּושא נבי ַעוקו עושְו דוקֶּפ םיִּדִשַּכ
 "צה שו ּראָבו4 לכ םיִסּוס יבְכְ םיִאּרָקּ םיִׁשָלְש םֶכ םיִנָנְסּו

 ב נק יתנו :םָהיִמְשמְב ךוטְפש טָפָשַמ םֶיִָפֶל יתנו
 הָּמַה לָּפִּת בֶרֶחּב ּךַתיִרחְאְו וריי ךנְזָאָו פא הָמֵחְּב תא ּוׂשֲעְו
 ְךיָדְנְּבדתֶא ךּוטיִשְפַהְו < :ׁשֲאָּב לֵכֲאַּת ְּךָתיִרֲחְאְו וחְקִי ךותונְבּו ךיִנְּ
 ץֶרֲאַמ 'ִךַתּונֶז-תֶאְו ךמִמ ְּךַתַמְז יִתְבְשַהְוי :ָדַּתְרַאְפת יֵלְּכ ּוִחָקָלְו
 יכי8 פ :דֹוע"יִרּכְזִת אָל םִיַרְצֲמּו םָילא : ךיניע יֵאְׂשִת"אלְו םִיָרְצִמ

 הָעְקְנירַׁשא ךֶיְב תאָנְׂש רֶׁשֲא דָיְב נתב יֵנְנַה .הֹוהְי יָנדֲא רַמָא הָכ
 םֶרע ֵּּבְזעֶנ ְךעיִנילָּכ ּוחְקַכְו הָאְנשְּב ךֶתוא ּושֲעְופ :םֵהֵמ ּךָשְפנ
 ל הָלֶא יהׂשֲעי ְךְיְתּונְזַתְו יּדַתמַוְו 'ךינּונַז תַוְרֲע יִהָלְגְנְו הָיְרָעְו
 ְךָתֹוחֲא ְּךְרָדְבי :םָהיֵלְלְנְּב יתאַמְטְנירְׁשַא לע" םווג יִרָחֶא ָךַתּונְְּ

 הָוהְ ירא רַמָא הָכ ם :וּב הָוכ יִתְְַו ָּתְכְַ
I5 ל fit abhinc add || * לבב <6; prb dl | 16 * 1 6 ₪ yD 0 mpl | 

b add ?, 686 praem ץֶרֶא | 17 ° ada? | 18 *1 prb 6 6 (ּהֶתונזת) לָגִּתו | 
b-b crrp? ₪61 6 6 ml | 19 * O° בֶרֵּתַו | ל גז" ץראמ; 6 'רַצָמְב | 

20 crrp? 5 ,םֶהיִשַעַמ 6 éri .ד XaAdaioug; 1 ₪ םֶהיִשְנַא | 2r * | הֶדְקְפִּתַו vel 
TpפRI et postea pr T..1Q.. | Plniwy33cf3 | * 1 6 nonn MSS ;רצ 
  cf GAbgy || 22 dlc 6 | 23 prbadd | * 9'ִצָמְּב | 1 ךעַמְל 0 18

 ]ומה | 5 6 'קֶּב |י?;  prpsןופַּצִמ,  sim in 25. 29 | 24 * ?; 6םַּתִא  eqלכו

6 puAoknv | 27 ?*1 ךֶתּונְוִתְו | 29 *1 הָתְלְגְנו | ? trsp גטס + 6) 680 || © 

  5'טנ] | ךז  <688, di | 5 1 6 656ּושָע | ל  | 3o *1ךתמז 9 6

  | 32% 41 6 6יִָיִב 63
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 הָבְחְרָהְו הָקְמְעֶה יִּתְשִּת ךַתוחַא סוּכ
 :ליִבָהְל יהָּבְרִמ  'נעללּו קָחְצל הָיָה
 הָמָמְׁשֹ הָמש" סָּכ יֵאָלָמּת ןוניְו רכש

 :ןוְרְמְׁש ְּךָתֹותַא םּוָ
 ימָרְנְת ָהיָשְרְח-תֶאְו  תיִצָמּו ּהָתֹוא תיִתָשְו

 פ. | :הֶוהָי "יָנדא םָאְנ יתרּבד יגא יב 'יִקָּתנּת ִיִדָשְו
 יִתֹוא יִכיִלָשּתַ יִתֹוא ּתַחְבְׁש ןעַי יהֹוהְי ינדַא רַמָא הָכ ןָל5

 רָמאי5ַ סם יִּךיִתּונְזּפדתֶאְו ךַתָמַ יאש תָא"סנו ךונ ירחא
 ןהְל דגַהְו הָביִלָהֶאדתֶאְו הלֲהֲאזתַא טוּפשַתַה םֶדָאְִּב יִלֶא הָוהְי
 םנוי ּופֲאָנ ןָהיִלולְג-תֶאְ ןְהיִדיְּב םֶדְו ּופֲאַנ יִּכ :ןָהיֵתֹובעּוּת תֶא
 ּושע תאו ידוע :יהָלָכָאְָל 'םָהָל ּוריִבָעָה יִלדּודְלִי רשא ןָהיִנָּבְיתֶא
 םַטֲתְׁשְבו :ולְלַ יֵתֹותֵּבַׁש-תֶאְו יאּוהַה םִיּב ְשדְקמ"תֶא אמט יל
 =הָּנֲהְו יִלְלַחְל יאּוהַה םויַּבי יִשּדְקִמְדִלֶא אביו םָהיִלּוְלִנְל םֶהיִנְּבתֶא
 קַחְרֶמִמ םיִאַּב םיִׁשְנַאל יהְנתְלְׁשִת ייָּכ ףַאְוּפ :יֵתיּבְךֹותְּב ושע הָכ
 ָךִיֵניֵע תְלַחְּכ ְּתצַחְר ירָשַאל ּואָבהַּנַהְו םָהיֵלֲא יחּולָש אמ רֶׁשֲא
 יִּתְרֲמְקּ היפ ּךּורָע חלש יהּּובְכ הטמ"לע ְבָשַיויי :יֵדֲע תיִדֲעְו
 םֶדֶא בְרַמ םיִשָנַאלַאְו ? ּהָב רש" ףומַה לוקו :ַהיִלָע משי יִנָמְשו
 תרַאפּת תְרַטַעו ןהיִדְלא םיִדיִמְצ נתי רָּבְדַּמַמ 'םיִאְבוס יםיִאָבּוִמ
 :יאי ָהְו יִהיֵתּונְזַת הָנָזְי תע םיִפָאְנ הלב ראו :ןָהיִׁשאָרלע
 הּביִלָהֲא-לָא ּהְלֲהֲא-לַא ואב ןַּכ הנוז תֵׁשֲא-לֶא אובּכ ָהיֶלֵא יאוביוצ
 טַּפְׁשִמ ימֵהְתוֲא ּמַּפְׁשִי *הָמַה םקיִדצ םיִשָנַאְו 5 : :להַמּזַה תשא

 פ = = :ןָהיִיב דו הָּנַה תפָאנ כ ה 'תְּפְש םפשמו תופאג
 יהנו ןָהְתֶא ןתְנְו למק 'םֶהיִלְע הלעה הָוהְי ינרא רֶמָא הָּכ יב
 32 °° >66 ft add | ° ] הָּבְרִמ 45% | 33 ° prps ןורָּבָש | ל <6 |

prb dl 6יִאָמְגְת ָהיְרָמָש-תֶאְו | לל  prb add | 34 ** crrp; prps5 <6,  
 6 | 5 416 6 | 35 7* >3; ינדא 66 6 | 7 2-4 63 תאו | ל 8 ןָהָל | 63

kal 61 |39 * >6 | ל 8, 6  | aשָאְּב | 38 *1 6 68) דועו | לל >6,  
)cf neohebr68 וחלש םיכאלמ | 5 6 60006  © | prb dl40 *>6%8 61% | ל <6,  

 רושא >) | 4ז * 16 68 הָדּובְר cf Pr 7,16 | ?* 6 םֶהְב וחמש | 42 * 5 ןושָש
 6 apuoviag | °° crrp; fit 1 םיִאָּב םיִשָנַא בֹרַמ ּהָתיֵבְּבִל) ּהָּב עמשנ | *א

crrp; prps 6 686 לע || 43 **  ml: MSSםיִאְבּופ 0 םיִאָבָס; 41 6 6 | 51 6  
 הָניִנְְת הָנֹז ( 'מְּ cf 5) יִשַעַמ ּופֲאַנ הָלֵאְּכ (0 ּונְוי הָּתִע | * 082 61 |
 44 31 6 IMS Vrs ואביו sed prb add || *-* 16 6 mr תושעל | 45 * >3 | 1.

 6 nonn MSS 630 ןהתא id) 47( | = >6 | 46 * >6 | ל 1 ןהילע | < *K העוול
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 יםֵהיֵנְּב םֶתובְרְחְּב התא יאָרְבּו לָהְק | ג ןהילע ומר :זבלו

 הָנְבְתַמ נתב :הנבתמזכ הָניֵׂשֲעַ אלו :םשצה-למ גרסו
 פ  :הֹוהְי ינֹרֲא יִנֲאיִּכ יםּתְַדיִ הָניאָשִּת ןכילולְג יִאָטַחְו ןכילע

 יִריִשַעָה שֶדְחַּב תיִעיִשְּתַה הָנָשּב יא הָוהִיְרְבְד יהוו 4
 יםצע-תֶא םויַה "םש"תֶא ליבת םָלֲאְןְּב> :רמאל שֶדֲחל רושַעָּב
 לש :הָּזַה םֹוִיַה םַצַעְּב םֶלָשּוְריְד לא בבל ְךַמָס הזה םויַה
 הָוהְי יינדא רַמָא הָּכ םֶהילא ּתְרַמָאְו לָשְמ יִרּמַה תביא

 :םִוָמ וב קֶצְויגְו 'תֿפָ ריִּפַה תָפְש
 ףָתָכְו ךְרָנ "בוט חַתְגלָּכי ָהיֶלֲא יִהיָחְתְנ הָסָאי

 :'אלמ 'םיִמָצֲע רַחְבַמ"
 ָהיִּתֲחַּת 'םיִמָצַעַה ירוד םֶגְ חוקל ןאצַה ירֶחְבִמ 5

 פ :הָבותַּב ָהיַמְצִע ולָשָב" ַּהיִחְתְִר חֶּתַר
 רֶׁשֲא ריס, םיִמְּדַה ריע יוא הֹוהָי יינדֲא ורַמָא-הּ ןֵכָל5

 הָנָּמִמ הָאְצִי אל ּהָתֲאְלֲחְו ּהָב יהַתַאְלַח
 :לֶרֹונ ְיֵלֲע לפנ"אל יהָאיצוה היַחְתְנל יהיִתְתנַל

 ּוהְתְמָש עַל יַחיחְצ-לע הָיָה הָבּותְב ּהָמָד כ
 :רֶפָ ויִלָע תוָּפַכְל ץֶרָאָהִלַע ּוהָתַכפׁש אָל
 יֶתְלַבְל עלָס "חיִחְצְדלַע ּהָמּדתֶא יִּתַתָנ םֶקָנ םֶפְנְל המח תָלַעהְל

 : ;"תוְסָּכִה
 ינאה'םג יםיִמְּדַה ריע ואי הֹוהְי ייִנדַא רמָא הָּכ כלל

 רֶׁשְּבַה םֶתֶה ׁשֵאָה קלדה םיִצֲעָה הֵּבְרַהפ :הָרּודְּמַה ליּדנַא
 להקר יָהיִלָחְג-לַע ָהָדיִמְעַהְויי :יּורֲחָי תומְצַעהְו יהָמֲקְרַּמַה חקרה
 ּהָתֲאָמִט 'הָכותְב הָבְּתִנְ הָּתְׁשִח הָרֲחְו םַחָּת ןעמְל

 47 1c* 6 םּוגְרְו | ל 41 ן| = ?; ₪1 תֹורָכְו| 1 ןהינב | Va 1cז6 ןה- |
Cpa4,2°K3 ןתעדיו |  MSS48 689 ןהתמוכ | 493 ִּתַתְַ |? םספמ  

 בּותְּב, 055 בָתָּכ | ל ?,>6, קזפ ex( םצע ?) ;crrp 61 || == <30; 41 (6 מ םזיֶל) |
 4 6 לע | ב * 6 לע | * 416 6 | <>3 | 51? ּהָּב 6 4 | 4 *16 68 םיִחְתְנ |

borav? dittogr? cfs ||  >68 ||ג 'כ < || © 6 660600060 670 ד. ' ada?פ-ל  
 5 lc 68 'ִבָּמַמ | ל 2; 6 kai טח6א6 5; 1? Tp] | ° 1 (prps) םיִצעָה | 1
 'ִתִנ | 6 5 41 6 6 | ל 6 הֶאְלָח prb 1 | 5 >68 | 3 66 איצוה | ל * >8 | ל 6
iף * 61 6 6 | °° >6(%)  | prb addל*  | alגהְתְמַש || < 6 ּוהָּתְכִפְׁש | 8 * >  

6 frt 1Da)|| ro °° 2; prb 1 )f 6( קְּרֶּמַה קַרָהְו, 355 קַחְרַה |" <6 | 11 * 
 | . <6םילחגה | ל
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 ּהָתָאְלָח "תר הָנָּמִמ אֵצַתאָלְו יתֵאְלַה םיִנֲאְּתי ּהָתָאְלֲח םַתִּת
 יּהָתֲאלֲח שָאְּב

 ּדְתֶאְמַטִמ ּתְרַהַט אָלְו ךיּתִרַהְט ןעי "המ ּךֶתֶאְמְמְּבי
 יתְרַבִּד הָוהְי ינא+ וְִּּב יִתָמְחדתֶא יִחיִנַה-דַע דוע-ירַהְטַת אל
 ליתולילעכו ּךִיִכְרִדַּכ 'םֶחָנא אלו סּוחֶאד אלו עְרְפֶאְדאְל יִתיִׂשֲעו יהָאְּב
 :רָמאל יִלֶא הָנהְידרַבְדיִהְִי5ִַ סם  :הָוהְי "נא םָאְנ ּךוטְפְש
 דּפְסִת אלו *הפנַמַּב ךִיֵע דַמְחַמ-תֶא ְּךמִמ מל יִנָנַה םלָאְּבוֿ
 -אל ילבא םיִתָמי םו קנָאָה ל :ֵּדֲתְעַמַּד אֹוָבָת אֹולְוי הָּכְבִת אָלְו
 הָמעַת אל יל חיִשְּת ְּךיֵלֲעְנּו ְּךיֵלֲע ישובח ףְרַאּפ הָׂשעת
 תֶמְּתַו ירָקּבַּב םָעָה"ַלֲא רֵּבדֲאויי :לכאת אל יםיִׁשְנַא םֶחָלְו םָפְׁש-לע
 םַעָה יֵלֲא וָרְמאַופ :יִתְּוַצ רֶׁשֲאַּ רֶקבַּב שַעָאְ בָרַעְּב יִּתְׁשִא
 "רַבְּ םָהיֵלֲ רמאָו>> :הָשע הָּתַא - נלי הָלֲא-הָמ ונְכ דיִּגַתְדאְלַה

 הוה יינדא מָאהְכ לֵאָרְׂשִי תיֵבְלֹורְמָא=י :רמאל יִַא הָיָה הוה
 םָכְׁשפַנ *לָמְחַמּו םֶכיִניִע דמְחְמ םֶכְנע ןִֹאְג יׁשְִּקִ"תֶא לַלַחְמ יִגָנַה
 רֶׁשֲאַּכ םֶתיִשַעַנ< :ּלֹּפַי בֶרָחַּב םֶּתְבַזִע רֶׁשֲא םֶכיִתוְנְבּו םֶביִנְבּו
 יםָכְראָפְו :ולכאת אל םיׁשְנֲא םֶחָלְו וטָעַת אל םָפְׂש-לַ יִתיִׂשָע
 םֶתְקַמְג ֹּכְבְת אָלְו ּודַּפְסִת אל םֶכיִלְַרּב םָכילענְ .םָכיִׁשאָר"לֲ

 5 לאָפְזֲחְי הָיָה ס ֹויָחָאלָא שיא 'מּתְמהְנּו םֶכיִתְנּועּ
 :הֶוהְי יָנֲֹא יא יִּכ םָתְעַדיִו הָאֹובְּב ושעת הֵׂשְערֶׁשֲא לֶכָּכ תַפֹומְל

 םִּנְעֲמי-תֶא םֶהֵמ יִּתְחַק םּויָּב אולַה םֶדָאְְב הָּתַאְופ = פ
 םֶהיִנְב םֵׁשְפנ אָשַמתֶאְו םֶהיִניִע דַמֲחַמ-תֶא םּתְרַאְפִּת ישושמ
 :יםִוָנְזָא תּועֲמְׁשַהְל יא טיִלּפַה אובָי אּוהַה םיויב>5 :םֶהיֵתֹוְנְבּו

 ָתיְיָהְו דע םָלאַת אָלְנ רֿרְּו טילְפַה-תֶא ךיֿפ הפ אהה ביז
 פ הזה ינאי ּועְדָיְו תפומל םֶהָל
 זז 5 6 ךותב | 12 5 01 6 6 (dittogr) || ל dub; prb dl || °° קמ 1

prb add | °° prb dl 6 6 |16 8 הב 'טב | 14 5  prbׁשֵאָּב 4 9 | 13 =  
MSS ךnyDW, sed lc Vrs juew§ | 5 416 6 | 16 * 6 6 rapo-5 םסתמ  

 vel בrire, 2/2/09; fit 1 pl כ | °° >6 | 17 ** rsp ft )םיתמ לבא) |
 ל 6 שּובָח | < >6 | 56 אל | < 1 6 64 םיִנוא !ve םיִלָבַא | 18 -* 7

deinceps exc vb nonn cf I9sqq || 19 * nonnרמאֶל 'עה 'א (רָּבְדְתְ  ָּתְרַּבְדְו ;  

?.crrp; 1 NHI cf 25 |רמאיו | * 255 6(% 3רׁשֲא | גז * 41 6 6 |  MSS 
 22 ®cf 17° | 23 * Var םֶכיִר-- | * 685 'ִמָחָבְו 566 ?; קrps םֵּתְהַמְתּו | < 6 תֶא|

24 dlc 6 | 25 *° prb crrp; Vrs dub | b-b aad? ae 1 ןקּהנעיִמְׁשַהְל / 
  + 6לֶא (חק6); 1? בכ  cf 63 | 27 ? 6ךיֶנְוָאַּב
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 נְּב-לֶא ּףיָנְפ םיִש םֶנָאְְּב* :רֶמאָל ילא ההי"רַבְד יִהְיַוי 5
 הָוהְי "ינדא-רבד ּועְמש ןומע ינבל ּתְרַמאְוי :םֶהיֵלֲע אָבְּנַהָו ןומע
 הילָאְו לָחְנִיִּכ יׁשְדקַמלֲא 'חָאָה ְּךֹרמָאי ןענ הֹוהָי ייִנדַא רַמָאדהְּכ
 ןכָל :הָכּנַּב ּוכָלָה יִכ הָדּוהְי תֶיְּבלֲאְו הָמׁשָנ יִּכ לֵאָרְׂשִי תַמְדַא
 ָב ּונְתְנְוְֶּּב םֶהיֵתֹוְריִט יֵבְׁשיְו הָשְרּוְמְל םֶדָק"יגְבִל יִדָנְתְנ יִנְנַה
 ּהָּבְרתֶא יִּתַתָנְוי :ךבֶלַח ּוִתְׁשִי הָמָהְו ְךיְרפ ּוֵלְכאְי הָּמַה סֶהיִנְּכָשַמ
 :הָוהְי יִנֲאיּכ 'םָּתְעַדיו ןאָצץִּבְרַמְל ןומע .ינְב-תֶאְ םיִלָמְג הֶוָנְל

 לג רּב ךעקרו די ךאחמ ןעי היהְי ייִנדַא רַמָא הָכ יִככ - ם
 ננה כָל :לֶאְרשי תַמְדֲא-ילֲא ׁשֵפָנַּב 'ּזָטאָשלֶכְּבי חַמְׂשִתו

 םיּפעָהןמ ךיִּתרְכַהְו 'םגל 'גבְל יִּתַתְנּו ףיְִע יִנְותֶא יִתיַפ
 פ | הָנהְו יגא-יכ תענו ְךְדיִמְׁשַא תצְרַאָהְ מ ְךיִּתְדבֲאָהי
 םיוגַהלֶכָּכ 'הֵּנַה יריִעָשְו בָאומ 'רַמָא ןעי הָוהְי "ינדַא רַמָא הפ
 וירעמ םיִרְעֲהַמֹי בָאומ ףַתַּכדתֶא חתפ יִנָנַה בל :יהָדּוהְי תיִּב
 דיִנָבְליי :יהָמָתְיְרִקְו ןועְמ לַעַּב תומישיה תב ץֶרֶא יִבָצ יוהָצקִמ

 וָמעיגְּבי רכָתהאל ןעמל הֵׁשדוִמל יִתיִּתַתְנּו ךומע נבלע םְדָ
 ספ  :הוהְי ינַאדיִּכ ועָדְיְו םיִטָּפָש הָׂשֲעֲא בָאומבּווז :םִיונּ
 הָדּוהְי תיֵבְל םֶכָנ 'סֶלְגִּב םֹוֲָא תשע ןַעי הֹוהְי יינרַא רַמָא הכי

 יִתָטְנְו הוה יָנֲֹא רמָא הָּכ ןֵָליפ :"םֶהָב יומְקנְו םושֶע ָּמְׁשִאַ
 rads הברה היּתַתְנּו הָמַהְבּו םֶרֶא הָּנָמִמ יִּתַרְַהְו וא לע יד

 ..יןי*

 המק | םיּתְׁשלַפ תושע שעה הוה ףנדַא מא הָב פ
 הָּכ ןָכְל :םלוע 'תביִא יתיִחְׁשַמְל ישָפְנְב טָאְשְּב םֶקְנ ּומְקְניו
 םיִתְרָּכ-תֶא יִּתַרָכַהְו םיִּתְשְלַּפִלַע + יִדָי הַמֹונ יֵנְנַה הֹוהְי לינדַא רַמָא
 ,Cpas 26 לע | 3 * 61 6 6 || ל ₪ | < 1 לע 6 6 | 41 לעו
 66[ 4 56 0066 | * 6)$( ובשיו | 5 * prps רע | * עגל ּועְדָיְו | 6 * 41 6 6 |
 55 >68 קזמ 4 | 5 6 לע | ל * 34-הוהי [ינדא] רמא הכ | >609 | 0
 זבל | 3 nonn MSS 6 'ִגַּב | << ₪ dl 'באה et Ij (trsp ,) | 8 * 616 6 | ל 56

 8, Var 'ַא | 5 41 6 6 | % ;ooy-+6° 1? אלַה | < 6 הדוהיו לארשי | פי?
 ;crrp וירעמ >66 | *16 0 KOr cf 636 הָמיתִיְרְק | זס ** ?; ,ft add 3 'ע יִנְבְלְו |
 ל ] 6 68 'ִתָב || = ?; frt add, $ praem תָּבְר | 3 >6(%) || 12 * 41 6 6 | ל 61 6
 58 0( 17 e prb| 1 מנו (cf 115 Vrs | %1 6 6 Dip | ז3 * 416 6 | ל 6 לוש-

frtא66שסו (גדדי?) | 14 ₪1 6 6 | 15 * 41 6 6 | * 1 6 8 'קֶנ 6 17 || * 6 ומיקי  
(ex) foto 020 ||ועטאף6 ; 20  Wa; 6 érixaipovreg ékומקינ | 5% ?; 56 שפג  | 

 * 6 תוחמל | *6 דע | 16 * 61 6 6
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 תולדְג תֹומָקְנ םֶב יִתיִשְעְו :םִיַה ףּוח 'תיִרָאְשתֶא יִּתְדַבֲאָהְו
 ס  :םָּב יִתָמְקִנתֶא יִּתַתַּב הוהְי ינאי ּועָדְיְו יהַמֲח תֹוחְבֹוְתְּבי

 הָוהְידרַבְד הָיָה שֶדֶחַל רָחֶאְּב יהָנש הָרָשָעְיִּתְשַעְּב יָה %6
 םלשוריהלע רֵצ יהְרְמֲא-רׁשַא ןעל םרָאדןֶּי :רָמאָל יִלֶא

 םיִמַעָה "תותְלּב הָרְּבְׁשִנ חֶאָה
 |" +הָבְרִחַה יהָאְלְמִא לא הָּבְסִנ

 הוהְי יָנֹדֲא רַמֲא הָּכ כ
 לע יֵתיִלֲעֵהְו רצ ְּךִָלָע יגנה
 :ףיִלֵגְל םִיַה 'תוְלַעְַּכ םיִּבַר םיוג
 יִהיִלּדִנִמ ּוסְרָהְו "רצ תומח* ּותֲתְׁשוצ

 :עֶלָס ַחיִחַצַל ּהָתוא יִּתַתָנְו .הָנָּמִמ ּהָרְפַע יִתיִחְסְ
 םִיַה ותְּב הָיְהּת םיִמְרִח חַטְׁשַמפ

 :םיוגל זבל הָתְיָהְו הָוהְי יָנֹדֲא םָאְב יּתְרַּבַד יִנֲא יִּב
 הָנְנַרֲהַּת בֶרָחַּב הרש רֶׁשֲא ָהיִתֹונְבּו

 איִבַמ יֵנְנַה הֹוהָי יינדָא רַמָא הָכ יז פ :הָוהְי יִנֵאיָּכ ּועָדָיַו
 בֶכָרְבּו סּוסְּב 'םיִכְלמ ךלִמ ןֹופְצמ לָבָּבְּלִמ רַצאָרְדַכּובְג רֿצ-ילָא
 :'ברדםעו להק םיִׁשְרַפְבּו

 גְרֲהִי בֶרְחְּב הָדָשּב ְּךיתֹונְבי
 :הָּנִצ ְּךִֵלֲע םיִקַהְו הֶלְלְס יילע שו קיד לע ןַתְנְו
 ּךיִתמחְּב ןֵּתְי ולבק יִחְמּופ

 :יויָתּובְרַחַּב ץֶּתִי ףיתלדגמו

 םֶקְבא ּךסַכְי .ויסוס תעְפְׁשִמ יס
 יבָכְרְנ לּגְלַנְו שפי לוקמ
 ךירָעָשַּב ואּובְּב  ףותומוח הָנָשַעְרִ
 :הָעְקְבַמ ריע "יִאובְמּכ

 ךְיִתוצּותִדלָּכ-תֶא סָמְרִי ויטּוס תוסְרַפְּבִיי
frt ins ||16 ? 6+יִבָשּוי (6*--) | 17 = >608) | 0 26, 1 6% + ןושארב  

cf 6תַלְבְר | 5 5 הָאְלִמִ  cf25,3.8 | * ?; prblרמָא  prb 1 sol2 *°  
 (הָאְלְמַהְ , 8 212 es (הֶתַאַשַבְ 1? הָאְלְבְ | 3 5 6 6 6 | 165 תולַעּכ |

sed postea 3. pers. | 5 dl4 *= קזק ךיתומח () | 9 6 6  | add?8(5) 'ֵנְּב;  > 

 c 62 6 dl c 6F(&) cf8 | ל * 66 6 | *1לע(6) | < 6 -אוה | 6 'ר 'ע לָהְקְבּ
KA SAA6; 3 םיִקָהְו |? 6+  cf10; 384. 6.7 | 8 * 6 הָנָבּו  frt add, cf 

cov | g°8 ולבק | ל dub | ro ** frtlc 8 בכר יֵלָגלנְו וישָרַּפ | * 1 
6 6 (Wc eioropevdpuevog 66(, 5 '2 N23. : 



 6 לאקזחי 2,743

 גֹרֲהָי בֶרֶחְּב ךמע
 :דרת ץֶרָאָל ּךָּנִע תֹובְצמּו

 ךָלְבְר וזְזָבּו .ךליח לְלָׁשְויי
 וצְתי ְךֲתִָמֲח יִּתְבּו ףותומוח סרה
 :ומיִשי םִיַמ ְךֹותְּב ךרפענ ךיצעו ךיִנְבאו

 :דוָע עַמְׁשִ אל ךירונָּכ לוקו ְּךִיָריִׁש ןומֲה יִּתַבַשַהְו
 יהְיִהְּת םיִמָרֲח חַטְׁשִמ עלֿס ַחיִחְצְל ךיִּתַתְנּו

 :הָוהְי "נא םָאְנ רתְרּבּד יהָוהְי יִנֲא יִּכ דוע יהָנְּבִת אֶל

 םּה ראיִשְנ לט םֶתְואָסּ למ דריו :םייִאָה ושער כותב 3 גרה
 שבלי "תודרח ּוטְׂשְפִי םֶתַמְקַר יֵדְנְּב"תֶאְו יםָתיִליִעְמתֶא יּוריִסָהְו
 הָניִק ךילַע ואָשְנְויז יל וממְשו םיִעְגְרל ודרחו ּובָשְי ץֶרָאָה-לע

 ל ּורְמָאְ
 הָלָלחַה רעה יםיָמִיִמ 'תֶבָשונ יִּתְדבא יא
 יהיבשיו איָה םיב הָכְזֲח הָתִיָה רָשַא"
 :יִהיִבָשּוידלָכְל יםָתיּתְ ּונָתְנְ"רַשַא

 ךתלפמ םוו ןיִאָה ּוָדְרְחִי הָּתַעיצ

 הוהְי יִנדַא רַמָא הָכ יִּכפ ם :יָּדֲתאֵאִמ םִיְּבירְׁשַא םיִיַאָה ִלֲהְבנו
 ךלָע יתֹולעֶהְּב ובשונ-אל רֵׁשֲא םיִרעַּכ תֶבַֹחְנ רי תא יִּתַתְּב
 -לֶא רוב יֵדְרידיתֶא ךיִּתְדרוהְו :יםיִּבַרָה םיִמַה" ּּסַכְו םוהָּתִדתֶא
 יִדְרוְידתֶא "םֶלּועַמ תבְָחַּכי תִּתְחִת ץֶרָאְּב יִּתְבָשוֶהְז םֶלוע םע
 ךֵנְּתֶא תוהָלַּבי :םייח ץֶרָאּב יובצ יִּתַתְנְוי יבשת 'אָל ןעֶמלי רֹוב

 ס = :הָזהָי ינדא םַאְנ יםלועל לועי ייִאְצָּמַתִאַלְו ישקְבְַוי דניאו
 רַצ-לַע אָש ₪ הָּתַאְוי :רָמאָל יִלֶא הָיהְי-רַבְד יִהְיַני 7

 רול ָּתְרַמָאְוי :הָניק
et vb 506 sing || > prb 1 6 6 (f3)זז 1 6 80(6) דירוי | 12 6 ללשו  

Vrs Jn || = dl 6 mlt MSSל 16  | nnוכיִלָשַי שו ך...| 14 *> 6 66%  
 6300 | 4 >6 || 155 = פז בֶרֶח (6 קרֶהְּבנ) גרַהַּב | 16 * 58+ םֶהַמ | ל 6
 םֶהיִרָאְּפ | 5 ;dub ₪ 1 תּורְדק cf Jes 503 || r7 * >6ג dl | * 16 669 ְּתַּבְשַנ |
 < Var (cfRaschi) םיִמיִמ; 6 ,Dh | 5-5 >6A = 386 | *16 6 הָנְתָנ | 6 הָתיִתְח |
 8 קזקפ ויִבשויש) | 18 * 1 םִיֵאָה | * | ? 6 8364 םּויְּב: 6 םוימ | == >6, 4
 add 0? ךֶתְרַצִמ) | 191 660 ₪ 8 יִת- | "ל 6 'ר 'מ | 20 *1 לֶא 6 6 |

rrp; 6” unde avaoriic; prpsל 4 'חָּכ 6 םלוע תֵּבְרָחִּכ | << 3 אל] | =  
cf 27,36.דע  ar 5-5 <6)%(, prb add | ° 1 Dyיִבְצִיִתִתְו תו 1 יִמְקָת אלו |  
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 םיִמעָה תֶלָכר 'םִי תֶאובְמלדלע יתָבְׁשֹויַה
 הֹוהָי ֹרנרַא רַמָא הָּכ םִיִּבַר םייַאלָא
 :יָתֹר תליִלּכ יִנֲא ְּתְרַֿמָא ּתַא רוצ
 דִי ולַלָּכ ךינב לוב םיִּמַי בֶלָּב
 יםְיָתֹחְל"לְּכ תֶא ל נב ריִנָשִמ םיֵׁשורְּב
 ר תשע וחָקְל ןונבלִמ ירא
 יךיטושמ ּוׂשֲע ןָׁשָּבִמ םיִנּולַאֿפ דיל

 :יםִיּתּכ יאַמ יםיִרְׁשַאזתבי 'ןש-ושע ךשרק
 ְּךשְרֶפִמ הָיָה םיִרְעְמִמ הָמְקְרְּב ששי
 יל ל תיל
 :'ִךְסַכְמ הָיָה \ הָשיִלֶא ייאָמ ןָמָּנְראְו 'תֶלְּת
 ל םיִמָש ּוָה דוְראְו ןודיצ יֵבְׁשְיַ

 :ךְלְבְח הָּמַה ְּךְב ויַה 'רוצ יַמְכַח"
 ךקרּב יקיזחמ 'ִַּּב ּויַהי היפְכחנ לבג יִנָקז

 :*ךברעמ יברעל ףב' ּויָה םֶהיַחְלַמּו םִיַה תווינָאילּכ
 ְִּּתְמִחְלִמ יִשְבַא ךליִחְב יָה טופו דּוָלְנ רפי

 ְֵרְדִה 'ּוגְתְנ הָּמַה  ךֶּבּולִּת עַבוכְו ןֵגָמ
 ָךיֲתֹולְּדְנַמְּב 'םיִדַמַנְו יביִבָס ךיתומוח- לע 'ּךְליַחְו ידוְרַא נבי

 שישרֶתיי :יָדיְפי ּוללְּכ הָּמַה ביִּבְס ךיַתומוח-לע לת םהיִטְלש יָה
 ּינּובְזע ּונְתָנ תֶרֵפֹועְו ליר לזר סבב הי בֶרַמ ֶּתְרחְס

 גת תֶשחְ ילכו םֶרָ ׁשפנְּב יִלְכְר 'הָמַה ּךֶׁשמְו ילכות ןְי
 :יָךיָּובְזע ּונְתָנ יםיִדְרפּו םישְרפּו םיַפּוס הָמְרגֹוּת תיֵּבִמי :'ךבְרְעמ
 םיִנְבוָהְו ןָש תונרק יֶּדְדַי תַרֹחְסי םיִּבַר םיַא ךילכְר דד ינֶב
 Cp 27, 3 * 0 תֶבָשיִַה א יִתְבַשיַה | => 1 6 68 םִיַה אובמ | = 6 'אמ ₪
 1 6 8 אן | 5 >6 | 4 1?( ךינב) ל ּודְסַי םימָי 8M55( 6 ְךינָּב) 7
 קזס 'ג: םיִלָבָג (< 9 6 1 5,32); 81 ךולדנ | 5 1 קזק ְךיַת-- | * 38 םיִוָרֲא |

frt LJ | © trsp (m cs) in 6; prb [1 ‘SY | 6° cod Mugaםיִנָרָת  GSE © 
 'שָמ | ל frt dl | =51 6 6 Dרשַאָתְב צel 'ַאת | % אז 06 םיִיָּתַּכ | 7 *=

 add || » prb (m cs) dl || * 1ךַסְכִמ | 8 * prps יִאיִשְב; 6 praem ךTiיִשנּו | 1
 ? רֹוצָמ יֵמְכַח; ג1 רֶמָצ 'ח || == קז (זמ ) 61 | * 3 יקב | = >3 | 48 ְךיָב
 cf 6 | ro *° add? m cs dl || * <9 | rr°dub | ל ?24d (cf 10); vell םִליֵחְו |
 5 4 6 6008 | 52; 65 (םיִרצֹנו?) םירמשו; כ: םיִרְמֹנְו (5 םיִדָמ םַגָע | = +

nonn MSS J, al TPQ | 33512 *>3 | ל 68 נזה | < 65 ' || 4  add| 
 68 n| | * <5 | = <5 || 14 * <66%( sed prb' 'שרפו dl | ל 6112" | 5 * 6

 ןרר | * 6 ְּךּתְרַחפ; 1? ךיַתֹרַחֹ || < 0 םיִנְבָהְ
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 ןְמֶנְרַא ְּךפנְּב 'ךישעמ בֶרמ ּךַּתְרַהְס 'םֶרַא< :ֵרְכְׁשֶא ּוביִׁשַה
 *ץֶרָאְו הָדּוהְי יז 'ִִיְנובְזַעְּב ּונְתְנ דֹּכְדכְו תֹומאָרְו ץובו 'הַמְקְרְ
 ּונְתַנ ירצו ןָמָשְו שבדו 'נַגפּו 'תיֵּנַמ יִטְחְּב' ְךיָלְכְר הָּמָה לֵאָרְׂשִ
 ןֶּבְלָח ןֵַיְּב ןוה-לְּכ במ 'ךושעמ בֶרְּביְךִּתְרַחְמ קָשְמּדי* :ךבְרעמ
 יתושָע ילֶזְרּב ּוָתְנ ְךינֹובְועְּב לֶנּואָמ' ויו ןדוייפ :'רחצ ירָמָצְו
 :יהָּבְכְרֶל ישָפָחְדיִדְנְבְּב ךּתְלַכְר ןֶדְדי :'הָיָה ְּךֶבְרעֶמְּב יהָנָתְו "הדק
 םיִדּותַעְו םיִליִאְו םיִרְכְּב יָדִי יִרָחְס" הָּמָה רֶדִק יִאיִשְנלֶכְו בֶרַעַיי
 םָשֹב"ילָּכ שאב 'ּךיִלכְר הָּמָהי הָמְעַרְו אָבָש "יִלְכְר< :'ִּךיִרְחְס םָּב
 יִלָכְד "ןדַעְו הָּגַכְו ןֶרָתִא :ּךיֶנובזע ונְתְג בֵהָזְו הָרְקִי "ןֶבָאלֶכְבּוי
 יַמּולְנִּב םיִלָלְכַמְּב ףךילְכְר הָּמַה* :ְּּתְלַכְר ידָמְלּכ 'רּושא אָבְש
 יָדתְלבְרמְּב םיִזְרֲאו םיִשָבַח םלְבֲחַּב 'םיִמּורְּב יִזְננְבּ יהָמְקַרְו תלת
 | | = = ךָבְרעמ 'ּךתורָש ישיִשְרִת תיְנָא5

 :םיִמִי בֶלְּב .דָאְמ יִדְּבְכִתַו יֵאְלַמִּתַ
 ּךְתא יםיִמְׁשַה ְּךּואֵבָה םיִּבַר םִיָמָּב

 :םיָמִי בֶלְּב ךֶרָבָׁש 'םידקַה חּור
 ךיִלְבְתְו ךוחְלמ יִּדַבְרְעַמ ףינובְזעְו וה

 ְךִּתְמְחְלִמ יִשְנאלָכְו ְךַבְרְעִמ יֵבְרְעְו ךקךב "יקיזחמ
 ְַכֹותְּב ירשא ךֶלֶהְקלֶכְבּו 'ְּב-רָשַא
 :ָּךִּתְלַּפַמ םויְּב םיִמָי בֶלְּב ולפי

 :תֹוׁשֹרְגִמ ּושעְרַי ךיִלְבִה תָקַעז לוק

 16 316655 A8 םדָא, 6 םֶדֶא | ל קצפ 16 6 ךבָרעמ || <>6 || 57; קצק תקְרֶבּו
 cf 28,13; 6+ 6% 000066, prps שישת] || < >6 | *1 6 nonn MSS 6 נובע |
 17 * 6 יִנְבַו | ** קrק תאכָנּו םיִטְחַּב ; prמ 1 | < קזקפ גָנודְו; ₪1 | 18 **>6:

fal? dittogr? | 19 9% 6° solןמצְ |  prpsל <3 || < 65 נוה || 5 6 ןיי | *  | add 
 ןויו | ל 1? 6 6 (טפק מ פ) לזרב לזאַמ ּּונְתַנ זעב (132155 63 לֶנּואַמ) |
 ° 1 (prps) תּושע | % 68 'קְו | < >6 | ' 6 ּונְתָב cf 3*6 | 20 **?; 68 ץֶּפַח
 (5 'ב בר) ריִעְבְּב | * >5 | 2ז **1 6 6 ףךירָמס ₪ 6 | ** קא ְךיַרָחְסַמְּב;
 1? ךירחס םַה cf 21, sed 8% hic vel illic dl | 22 * prb dl; prps הֶליְוַח |
 ל-ל >8 | 65>  || % 68 ןְבָאְו 61 9 || 23 * ft1c 6 הָמַה | * קמ 1 ְךיַלְכר

éuropiav | ovrecקpé6 | >3; 6 יִדָמּו ₪ 1 יִרָמדִלַכְו | 24 9% 6  cfשָאְו; ' 
 ל <6)&( || 5-5 6 Ono. éxhekroug cf $ sed ? | % dub; prps (ְךַתָּלְבְר) ְךֵּתְלַכֹר םָּב|
 25 °6 ?turopoi dou | ל ?; 6 v rg# חף, prps c A ךותרש ג ְּךֶל תורָש? |

ft Dp cf Ex 10,13 |םיִטאָשַה | ° 1  mlt MSS1 6 6 'עמְב | 26 *  prb5  

 27 *1?'מו | * 3 יקדוב | =< 68 (6* רשאא) | % 1 6 mt MSS 686 לכ |
 ° ;?6A || 28 Var WA, 6 068 (poBnericovra)< 1? ךיָטָש. =
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 טושמ יִׂשֵפְּת לָּכ םֶתיֵתויְנֲאמ ּודָריְו>
 :ודמעי ץֶרֲאָה- לא םָיַה יִלְבְח לָּ םיזלמ
 הָרָמ ּוקעַזיְו םֶלוקְּב לע ּועיַמְׁשְה 0

 שפת רָפֲאְּב םֶהיֵׁשאָר"לע רָפָע ּולַעַי
 םיִקָש ורְנֲחְו "ארק יִדַלֲא ּוחיִרְקַהְויי"

 :רַמ דָּפְסִמ שָפָנְרַמְּב 'ִךְיְלַא ּוכָבּ
 ְךיָלְע וננוקו הניק ֹמֲהיֵנְּב יילֲא יאש

 :םה ְּךּוִתְּב "הָמְדְכ 'רוצְכ ימי
 יםיָּבַר םיִמַ ְתעָבְׂשַה יםיִמיִמ ךינּובְזע תאָצְּב

 :ץרא-יכלמ תשעה יִַּבְרעַמּו 'ךינוה ברב
 םימדיקמעמְּב 'םיִמיִמ 'תָרֵּבְׁשִנ יתעצ

 :ּולֵפָנ ְּךֵבֹותְּב ֹלֶהְק"לכו ּךבְרעמ
 לע ּומָמְש םייָאָה יֵבְׁשְי ילָב5

 ;"םיִנָּפ 'ּומעְר רעש ורעש םָהיֵבלַמּ

 תיִָה תּוָהְלּב לע קרש יםיעָב םיִרֲחְי
 פ  :םלֹוע-רַע ְךניִאו

 -הָּכ רצ דיִגְנַל רמָא םָרָאְדןַּביי :רָמאָל יִלֲא הוהְי-רַבְד יהיו 8
 הֹוהְי לינדאורמא

 יִנָא לא רמאתנ ָּךַּבְל ּהָבְנ עי
 םיִמי בלב יִּתְבָשי םיִהֹלֲא בשומ
 :םיִהלֶא בָלָּ בל ןֶּתִתַו לאלו ז םֶדֶא הָּתַאְו

 :ּומְמַע אל יוסל 'לֲאנדמ התא יסכָח הגה
 ליַח ל ָתיִׂשָע ךְתָנּובְתַבּ ףֶתָמְכָחְב

 :יִתורָצְאְּב ףֶסֶכְו בָהָז שעְּתו
 ףליח ָתיִּבְרַה ָּךְתְָבְּבְךְתָמְכָח בב

 פ | :ךְליִחְּב ּךְבְבָל ּהֵּבְניַ
 29 6 לע | 30 6 םָשאר | בז >6(%) || 16 0 ךילע | * 06 הָח--|| * 1ךילע |

MN; 0 carmen Jugubre; nonn MSS Edd 6 Dn'l3; prb32 51 ךילע 66 | ל 6  
 add | == קזמ 1 רוצ יא || %1 66( 00) הָמְדַנ | 33 *6 םָיִמ | ל ₪1 6 6 | * 63 נוה |
 6 prb add | 34 516 Vrs (N)Ry | 6 3MSS Vrs תְרַּבְׁשְ | < 16 6 םִיָּב ₪32 |
 35 * prb 1 ּומְלְכַנ cf Jes 234 || ל >5 | ©; 8 ועמד? עט וריִמַהְ; צל 1 ורוח 4
 Jes 29,22 || %16 696 םֶהיִנּפ | 36 == 3 עָה ירחס 1? םֶהירחס | כ 28,2 * 6%
 קזגem הָּתַאְו || * 46 6 | 3 1? 6 6 םֶכָחַה | * 085 לאיִנּדִמ || < 6 םיִמָכֲח

 1 ? םיִנֹובְנלְּכ | 4 ><6(% סזל 1 6 88) ףסָאְתַו
 יורצ -
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 הָיהְי ןָנֹרַא רַמָא הָּכ ןכל*
 :םיִהלֶא בֶָּכ ְָבָבְלתֶא ָךְתִּת ןעו
 םִיֹוג יֵציִרֲע םיִרָז ךיִלָע איִבַמ יִנְנַה כָל

 :'ִּדַתַעַפִי לְלֲחו ךֶתַמְכַח ופול םֶתֹובְרַח ּוקיִרַהְו
 :םיִמי בל לָלֲח יִתומְמ הָּתַמְו ְךודרֹוי תחשל*

 ידְגְרה נפל יִנָא םיִהְלֶא למאת רַמֲאָה
 :'ִּיִקְלַחְמ יב .לֶאְדאלְו םֶדֶא הָּתַאְו

 "םיִרָזדָיְּב  תּוָמָּת "םילְרע יתומ*ופ
 ילֶא הָוהְיֹרַבְד יהיו ם  :הָוהָי ינדַא םֶאְנ יִּתְרַּבַד יִנֲא יב
 ינרַא רַמֲא הַּכ ול תמו רוצ ףַלֶמדלע הָגיק אש םֶדָאּבי .:רמאל
 -ןנ ןֶדְעְּב :יִפֹי ליִלְכּו "הַמְכָח אָלָמְ יתיִנָכִּת יםתוח הָּתַא הֹוהְי
 שיִשְרּת םלָהיְו הָדטּפ םֶרֶא יִדְתָכְסִמ הָרָקִ בא ָתייָה .םיַהְלֶא
 "ְּּב 'יִבְקְנּו 'ּךיִפִת תֶכאֹלִמי ב בֶהָוְו תֵקְרָבּו ךִפנ ריפס הָפְשַיַו םַהש

 רב יתנו 'ָּךְכופַה חַשְמִמ' בוב יִּתַא< :יּונָנוכ ָךארְּבַה םיְּב
 הָּתַא םיִמְּתי5 ָתְכָכַהְתַה ישָא"יִנְבִא ךוְתְּב ָתיִיָה םיִהלֲא "שד
 יולָמ ךְתָכְבְר בֶרְּביé ְדֶּב הָתָכְוע אָצְמִנ"רַע ּךָאְרְּבִה םויִמ ּךיכָרדְּב
 ְָֹוּפַה בּורְּכ יךְֶבַאָו םיִהלֲא רהמ ָלַהאָו אָמֲחָּתַו מח 'ֶהְכוְת
 ֲִּתָעַפהלַע ְּךְתָמְכָח יִּתֲחַׁש ְּךיפְיְּב ךְּבל ּהָבְּנ  :שָאדיִנְבַא ךוּתמ
 "ינוע במי ב יהָואָרל ְךיִּתַתְנ םיָכָלִמ ינָפל ךיּתַכְלָשַה ץֶרָא-לַע
 ָךְתֹלְכַא איִה ְּךְכּוּתמ ׁשֲאדאָצּואָו יּיׁשרקמ ָּתְלַלַח ְּךְתָלְבְר לֵנַעְּב
 וממש םימעָּב עול :יאר"לכ יִניִעְל ץֶרָאָה-לע רפאל ָךְנָּתֶאְ
 5 :םלוע-דע ךְניִאְו ָתיִיָה תוהְלַּב יל
 אָבְּנַהְו ןוָדיִצלָאְּךיִנְפ םיש םֶדָאְָּבִי :רְמאַל יא הָוהְיְרְבְד יִהְיַג יט
 הֹוהְי *ינדַא רַמָא הָּכ ָּתְרַמָאְו> :ָהיֵלֲ

  | > 6 6"יפו  ft alא 6 éricé kai 63( emi To .)ל || 5> * 7 | 6 6 61 6
 ¥ 516 mlt MSS (S)ףיִנרה || ל  gov || 8 °° add? || g * mlt MSS Edd 68א06\0

(87—) sed ריקה || זס == 3 םיִרָז 'רע דָיְּב + סז;ָ 501 םיִרָז דב 6? | ל-ל <8 | 
6 dlc 6 | 12 * <6% || * nonn MSS 0 (8 םָתֹוח) םתוח [ 5 nonn MSS Vrs 

 ||  govד. 0ף | *% <6, 406? | 13 * Var DH || °° 63 évérAncosg 00000066תיִנְבַּתל

  cov || % >30 || * crrp ? ut vid >6S || 14 5 Gol +0א.ד.6700מ606 65 6
 לא"יִנְּב  | add 6116 || * prps'ִתָנ  >6(&) | © 6Aל ||. $ ef eras cum Chא

id 16 || 15 >$(20?) || 16 * nonn MSS INלD; prb lc 6S ָתאַּלְמ | ל Grd rawieid 

gov, sim 6 || > 6 >. erpauuaricens || % 6 .א Arayév 66 | * <6 | 17 * 6 diepedpn 

cf 86 | * 6 + (ךנוע) ינוע ברַמ )cf 18( | > 1215 תֹואְרָל || 18 * ml: MSS Edd 
 . 6 6 || 22 * 1 6 6ךשדקמ, קז ףשרק | 2:1 לע  155 E44ךנוע || * מוז

 * דרו די שוא שי יריות
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 יָּדָכְותְּב יִּתְדַּבְכִנְו ןודיצ ּךלֲע יֵנְנַה
 ספ | יהָב יִּתָשַּדְקנְו םיִטָּפְׁש 'ּהָב יִתֹוׂשֲעַּב הוהְי יֶנֲאיִּכ עי

 יָהיֵתֹוצּוֲחְּב םָדָו רָבּד יהָביִּתְחְלָשְו"
 ביִבְּסִמ היל בֶרְחְּב "ּהָכותְּב טל ילֶלָפָנְו

 ריִאָמַמ ןולְס לֶאְרְשי תיל דוע היהודאלו>+ :הָוהְי יִנָאְדיִּכ עֶדִיְו
 יינֹרֲא יִנֲא יִּכ ּועָדיְו םתוא םיִטאָׁשַה יםתביבְס Sop בֵאָכַמ ץוקְ
 -ןַמ לֵאָרְׂשִ "תי" 'יִצְּבקְּב ּהָוהְי "ינדַא מָא-הכיפ ם :הָוהי
 -לע ובׁשְיְו םיוגַה יִניֵעְל םֶב יִּתָשְּקִנְו 'םב ּוצָפְנ רֶׁשֲא םיִּמעָה

 םיּתְב ּוָנָבּו טבל לק בש בקע בע יִתָתֶב רשא םֶתָמְרֵא
 םֶתֹא םיִטאָשַה לכְּב םיטָפׁש יִתֹוׂשֲעּב חמָבְל ּובָשִיְו םיִמְרְכ ּועְסְנו
 פ | םָהיֵהְלֲא הָוהְי יג יִכ ועדי םתביִבְּסִמ
 הָוהְיירְבְד הָיָה ׁשֶדָחַל 'רָשָע םיִנְׁשִּבי יֹרְׂשֲעָּב יתיִרְׂשֲעָה הָנׁשַּבי 9
 ויִלָע אָבֶּנַהְו םִיָרְצַמ ְּךֶלַמ הֹלְרּפדלע ְךֵנָּ םיִש םֶרֶאדןְּבי :רֹמאַל יִלֶא
 הֹוהְי יינרַא ורַמֲא"הּכ ַּתְרַמֲאְו ירָּבְּ הל םִיָרְצִמ-לעֶ

 :םירצְמלמ הער לע יִנָנַה
 יויראי ךותְּב ץברֶה .לוּגַה םיִּנַּתַה
 :ייִנָתיִשִע יִנָאְו ראי יל רָמָא רשא

 ךיִתיִלְעַהְו ךיִתשקשקַּב יראת יּתְקַּבְדַהְו ייֲחלְּב יםייִחַח ייִּתַתַבְו
 :'קָבִדִּת ףיָתשְקֶשְקְּב ירא תֶגְּד"ִלַּכ תֶאְוי "ףיִראי ךוּתִמ

 יִּדיִראָי תָגְּדלָּכ תֶאְו יִּדְתֹוא הֶרָּבְדִמַה ְךיִּתְׁשַמְנּופ
 יץבָּקת אֶל ףסאת "אל לת הֶרָשַה יגְּפלַ

 :הָלְכֶאל יּתַתְנ .םִימָשַה ףְָלּו ץֶרֲאָה תֶיחְ
 הָוהְי יג יּכ = םִיַרְִמ יִבָשְולּכ ועד

 :לֵאָרְׂשִי תיִבָל הנק תֵנֲעׁשִמ םֶתֹויַה ןעי
prb68° ךַב | *  prb 1 6 6 ADT | % prb 1 6 nonn MSS22 63 ָךֶּב | 5  

6D | 1 rolc6 פי ךַב 'שו || ל קA MS1 6 24155 6 ב | 23 ** >6לג ;  
 6 41155 (5(6)6) לָפְנְו | 5 >6, prb 61 | > 6 6 coi | f 6A א. ץעשסמ | 24 °° 6

Snap] | 5 + 61 6 6 | %16 mit MSS 8ִבָסִמ |" חו 6 6 | 25 *16 6 (>4) | * ' 
 םַש | .Cpag,r Gr סשס6אסדש | °° 6 wg ד. !unvéc || 2 Var כ | 1
 6 6 | ל 41 6 6 || 5 >6 || %1 6 rlt Mss ןיִּנַּה | < 3 םיִרֹאְי | *1 vec 6 םיראי
 vel prb 6 59 6 6 ראי cfg | 51 velc 6 םיִתיִשַע vel prb 6 8 ויִת-- 9 |
 4 * 65 'תנ יִנֲאַו 66 8 | *1 6 סצ 09% םיִחַח, = םייָחַח | < 68 ךְראָי |

6-6 GPA (? GAGR) prb add | = *<664 | ל Vrs” נאג | > 6s אלו | 5 [ 6 nonn 
MSs 6 רָבְקִת | 6 1 6 63 ָּךַתויַה 
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 'ִַתְכילָּכ םֶהָל ָתְעְקְבּו ץוהַּת יךפּכב ָךְּב םֶשְפְתְב
 פ וםִיָנְתְמ"לְּכ םֶהָל "ּתְרַמַעְהְו רֶבָשִּת יִלָע םֶנעְׁשַהְבּו

 םֶדֶא ְּךַמִמ יִּתַרְכַהְו בֶרָח ףילע איִבָמ יִנָגַה הוהְי יִנדָא רַמָא הָּכ ןֵכְל5
 הָוהְ יִנָאְדיִּכ ּועְרָיְו הָּבְרֶחְו הָמָמְׁשִל ז םיִרָצמְדְעְרִא הָתְיָהְוי :הָמָהְבּו
 יָיִראילַאְו ףילא יִנְנָה בלופ .יָתיִשע יִנָאְו .יל רָאָי "רַמָא ןעי
 -דַעְו יהָנָוס לְּדְגִמִמ הממ "ברח יתובְרָחְל םִיִרָצִמ ץֶרֶאדתֶא יִּתַתְנְו
 יהָּבדרַבַעְת אל הַמָהְּב לג םֶדֶא לָגְר ּהֵּב"רְבעֶת אָז :שּוְּ לוב

 תב הָמְמִׁש יםיבצמ ץֶרָאי-תֶא יִּתַתְגְויי :הָנְׁש םיִעָּבְַא בשת אל
 םיִעָּבְרַא "הָמֶמְש ןיְיְהִּת תובָרְחְמ םיִרָע ְךֹותְּב ָהיִרְעְו תומָשְב תוָצְרַ
 פ | :תוצְראָּב םיִתיִרְזְו םִיגַּב םִירְצַמתֶא יִתַצְּפַהְג הָנָׁ
 םִירְצִמ"תֶא ץבקא הָנָׁש םיִעְּבִרַא ץקמ הָוהְי 'ינדא רַמֲא הָכ ָכי
 ייֵתֹבְׁשֲהו םִיַרצַמ תּובְׁש"תֶא יִּתְבָשְוי* והָמָׁש ּוצְּפָנירְׁשַא םיִמַעָהְִֶ
 :הָלֵפְׁש תָכלְמַמ מש ּויָהְו םֶתְרּוכְמ ץֶרַא-לע סורתּפ 'ץֶרֶא םָתֹא
 םיִּתְטעֶמהְ םִיֹוּנַה- לע דֹוע 'אְׂשנְתַת-אָלְו יהֶלְפָש הָיהְתיתֹוכְלְמַּמַה-ןמי5
 ריִּכְזַמ הָטְבַמְל לֵאָרְׂשִי תיל ל רוע-יהְיְהְי אָלְופ :םִיוגַּב *תודר יּתְלְבְל

 פ = :הֶוהָי 'ידא יִנַא יִכ דיו םָהיִרֲחַא םֶתונְּפּב ןֹוָ
 -רַבָד הָיָה ׁשֶדָחַל דָחָאְּב ןושארָּב הָנָׁש עַבָשְו םיִרָשָעְּב יִהְיַו יז

 -תֶא .דיִכָעָה לֶבָּביְִלַמ רצארדכּוְבְנ םֶלְאְְֶּבַי* :רָמאָל ילא הָוהְ
 רֶכָׂשְו הָמּורְמ ףַתְּכ"לָכְו חֶרְקִמ ׁשאָר"לְּכ רצ-לָא הָלּודְג הָדבַע וליח
 ןכָלִפ סם :ָהילֲע דָבָעְרָשַא הָדֹבֲעֶה"לַע רצמ ֹוליַחְלּו ול הָיָה
 ץֶרָא-תֶא לֵבְּביַּלַמ רַצאָרְדכּוִבְנל ןתנ יִנְנַה הוהְי ינדא רַמָא הָּפ
 :וֶליַחְל רֵכָׂש הָתִיָהְו וב זוְּו הָָלׁש לֵכׁשְו ּהָנמַה אָשְנְו םִיָרְצמ
 ליל ּוׂשֲע רָׁשֲאי םִיָרְצִמ ץֶרֶאתֶא ול יִּתַתְנ יּהָּב דבֲע"רֶׁשֲא ֹותָלֲעְּפִפ
 תיֵבְל ןֶרָק ַחיִמֹצַא אּוהַה םוַּבי :הוהְי יִנֹרֲא 'םָאְנ
 פ :הָוהְי יִנָאְיִּכ ּועְרָיַו םָכֹותְּב הָּפְֹוִחְתּפ ןִּתַא ל לֵאְרְׂשִ
 7 * prb 16 0 mlt MSS Edd cf 6 92; א ףֶּפַבְב 65 םָּתַכְב | 5 8 ףִּכ |

 5 1 ָּתְדעֶמַהְו cf | 8 4 6 6 | 9 *16 6% מא | "1 prb 6 38 ויִת--; 6
 םית-- || זס == 1 6 6 דלעו ךילע ₪ 6 5 ףךאי | * 1 ¢ 686 הָּכְרָחְל | < 6 בֶרָח;

>A;הנס וס ל | זז 7  velסל ' cf 5 || * prps6 יש  prb 61 6 638 | Slc 

dl 6 609 | 13 *< 83 | > 1 6 6 | 14 * 9ז2 ** 6 הַא ||  | frt dl 
Edd 'N"ל | > <6, prb dl | 15 °° <6יתבשוהו | ל 5 9 'ִאְּב ג 54155  

 prb add | > 6 תובר | 16 *1 6 Vrs ויהי | ל 41 6 6 | 18 1 לע 66 | 19 * >6 |
éri Topov || °° >6°AS, prb dl | 5 620 * 5 רצְּב, 6  ,|| prb addל-5 <6)&(,  

 רַמָא הפ | 21 60 חַמַצת.

 ,TEN יי קה

 7 רי '" ריו רב כועס. =
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 הפ ּתְרמֲאְו אֵבָּכַה םדָאְןְּבי :רמאל יא הָוהְירַבְד יִהְיַני 0
 | הָוהְי יֵנֹדַא רַמָא

 םויי בקי :םויל ּהָה לילי
 :*הָיְהְי םִיֹוג "תע ףןנָע םוי 'הוהיל םוי יבֹוָרָקְו
 ׁשּוְּ הְלְחַלַח הָתְיָהְו םיִרָצְמְּב בֶרָח הָאָבּוצ

 :ָהיתּודְסַי ּוסְרֶהְגְו יּהָנֹומֲה חכו םִיָרְצִמְּב לַלָח ילָפְנְּב
 בֶרָחַּב 'םָּתַא :תיִרְּבַה 'ץֶרֲא יִנָבּו 'בּוכו יבְרָעָהלַכְ ילו טּופּו שּוכ5
 יהֹוהְי רמִא הָפ"5 ם :ףףלפו

 הנע ןואָג דָרָיְו םירָצִמ יִכְמְס ּלָפנו
 :הוהְי ירא םָאְנ הבופ בֶרָחַּב יהנְוְס ילְּנַמִמ
 :הָביִיִהִּת תּובְרַחְנ םיִרעיּוְתְּ לוע תוָמשְנ תֹוצְרא ךותַּב ּומַׁשָנְוז
 :היִרזע-לְּכ ּורְּבשְנְו םִיַרְצָמְּב ׁשֵאיִּתְתִּב הָוהְי יִנָאדיִּ ועֶדו
 'הַטּב שּוכתֶא ריִרֲחַהְל "יב יָנָפְלַמ םיִכֲאלַמ ו ּואְצִי אּוהַה םויַּבל

 פ :הָאְּב "הָּגַה יִּכ" םיִרָצִמ םויְּכ םֶהָב הלֲחְלַח הָּתִיִהְו
 םִיַרצַמ ןומַהדתֶא יִּתַבָשָהְו הָוהְי ינדַא רַמָא הב

 :לָבְּביַלמ רעאְרְדכובנ די
 ץֶרָאָה תחש םיִאָבּוִמ  םיוג יִצירֲע ''תַא דָמַעְו אוהיו

 :לֶלָח ץֶרָאָהיתֶא ָּאְלְמּו" .םִיַרְצִמ-לַע םֶתֹובְרַח ּוקיִרהְ
 'םיִעָרידְִּב ץֶרֶאָקתֶא יּתְרַכְמּו יהָבָרָח םיִראְי יִּתַתְְויי

 ּהֶאלְמּו ץֶרֲא יתפשהו
 יִּתְרַבַאַה ו" הוהְי ינדא רַמֶא-יהְכיי ם יִּתְרַּבִּד הָוהְי יִנֲא םיִרָזידִיְב
 םינלנ

 םיִרָצְמץֶרֶאְמ 'איִשְנְו ףֹנִמ יםיִליִלֲא יּתְבְשַהְ
 :םִָרְצִמ ץֶרֲאְּב  הָאְרַ יִּתַתָגְופ דועְדיהְיָהְי אָלי

  || > <65 (9B)ל >6 || 3 << >6א || ל ₪ 1 6 68 הוהי | 6 6 61 * 2 ,30 6
prb dl | 3 60 0% ץק ₪ | < >5 | 4 * 6 ? לַפְנְו | ל >65(%), סזס) dl | 8 

 בול ₪ פס  | <6 et crrp; prb 1בֶרעָה  1 6 3Aבול ; 6 = 4-- בול? | ל
 post דול cf * | % <6, prb 41 | = ?; prb 1 יִתֵרְּכַה, קז ינבו פז דלָכְו | >6 |
 < 6 ּהָב | 6 55 >6 61 || ל 50 ₪ א || * cf 29,10 | 5 הג 6 6 | ל * 6 הָמָשְנְו|

Dy (6MSSS” ecoiu?) 8ל 1 ָחירעו | 9 5 >%8(6) ₪ | ל 1 6 6 (טח6000ז6)  
 velociter | 5 dl 6 6)&( | 9% 8 הנה | זז * >6090 | 5 6 הָאְלַמּו, קל

b-b <66(13 5 6 הכיפה  | <A )8(, add?הָּבְרֶח | ל-*  Var1 | 12 *  
 add | 51 6 6 םיִליִא | 6 םיִאיִשְנּו | = 8 'ָאְּב | = 6 ּויָהְי אלו | 6(,

add?. 

Biblia. 1 
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 ןעֶצְּב ׁשֵא יִּתַתָנְו .סורְתַפתֶא יִתַמָשַהְויי
 :אָנְּב םיִטָפְׁש יִתיִשָעְ

 :אָג ןומָהתֶא יִּתרְכַהְו םִיָרְצִמ זוָעָמ | ןיִס-לֲע יּתְמֲח יִּתְכַפָשְויי
 יֵרְצ ףנו" עֶקְּבִהִל הָיְהִת אָנְו 'ןיס יליחְת לּוַח םִיַרְַמְּב שא יִּתָתָנְויֿ
 :הָנְכְלִת יִבָשּב 'הַָּהְו ולפי בֶרֲחּב תֶסַביְפיּו ןאי יִרּוחּביז :יסָמי

 םִיַרְצִמ 'תוטמדתֶא םֶשיִרְבְשְּב .םויה 'ּךָשָח סחְנּפַחְתְבּוי
 :הָנְבַלַת יִבָשּב היֶתֹונְבּו הָּנָסְַי ןְגע 'איה | הע וא הָּביתְַּׁשִנ

 פ  :הָוהְי יִנֲאיִכ ּועְדְו םִָרְצַמְּב םיִטָפָש יִתיִׂשֲעְופ
 -רַבְד הָיָה ׁשֶדֹחַל הָעְבְׁשְּב ןושארְּב הָנָש הָרָשְע תַחַאְּב יהו,

 יִּתְרַבְש 'םִיָרְְמ"רלִמ העְרּפ יֵעֹוָרְז"תֶא םֶרֲאְְּב :רמאל יִלֶא הָוהְ
 שפת ּהָקְזֲחְל יהְׁשבֲחְל לָּּתַח םּושל תואָפְר תֶתְל הָשבַמאְל הָגַהְ
 םיִרָעַמְּלמ העְרפילֲא יִנְנַה הֹוהְי יִנדֲא ו רָמָאדהְכ S22 ס :בְרָחַּב
 -תֶא יִּתְלַּפַהְו 'תָרָבְׁשנַה"תֶאְ הקזַחַהתֶא" ויָתעְרְזתֶא יִּתְרַבְשו

 :תוצְרב םֶתיִרַזְו םֶיוגַּב םִיָרְפִמדתֶא יִתֹוציִכֲהו :וְדְנִמ בֶרָחַה
 יִּתְרבְׁשְי ֹודָיּב יִּבְרַחדתֶא יִּתַתְנְו לָבָּב ךְלֶמ תוערֶז-תֶא יתקַּוחְוא
 תוערז-תֶא יּתְקַזַחַהְו5 :יוינפל לח תוקאנ קָאָנְו העְרַּפ תֹוערְז"תֶא

 ברח יּתַתְּב הָוהְי יָנאּכ טי הָנלַפִת הָעְרּפ תועד לבב ל
 םִיַרצִמ"תא יֵתֹוציִּפַהְו*é :םיָרְצַמ ץֶרָא"לָא ּהָתֹוא הָמָנְו לֶבְּדָלַמ ב
 פ  :הָוהְי יִנָאְיִּכ ּועְדְו תֹוצָראַּב םַתוא יִתיִרְוַו םִינַּב

 -רַבְד הָיָה שֶדָחְל דָחֶאְּב יׁשיִלְׁשּב הָנׁש ּהֶרָשַע תַתַאַּב יהיו 1
 ּנּומֲה"לֲאְ םיִרְצְמִלַמ הערה לא רֶמָא םלֲאְןְבי :רָמאָל יֵלֲא הָוהְי

 ןווְבְלּב ירא רושאי הגה :לְְנִב תי יִמ"לֶא
 הָמֹוק ּהָבְנּו ילצִמ שָרְחְו ףֵָע הפי
 :וָּתְרמִצ הָתְיָה 'םיִתְבָע ןיִבּו
 ּוהְתַמַמְר םּוהִּת ּוהּולְּרִנ םִימ4

 'הָעַשִמ תוביִבְס ללה ָהיֵתֹרֲהנ"תַא
velןוס  | Euivn,ז4 630 ץֶרֶא | 15 6 ףנ;1ןומָא אנ | 16 *0 לתת | ל 6  
 הָנָוס | = crrp; 6 >. OiaxuOnderat 00010, prps ָהיִתֹמֹוח ּוצְרְפַנְו | 7 ** >1

ai yuvaikeg | 18 * prb 1 6 Var wh cf Vrs | lc ₪9ןוא | 5 הנה >8, 6 6  
 תוטמ vel 6 8 myn | 5 8 KF אוה, Occ 0% איָה;; >5; 60 איהְ | 2ז * 6 תעֹורְז |

add cf 3 | 2476ל 8 אל | 5 8% 61 6 6 | 22 * 1לע 6 6 | של 2 64  
C3137;ּהָלְלש לַלָשְ ּהָנְּב זֵוָבּו םיִרָצְמדלְע ּהָתֹוא איִבַהְו | 25 1 לע 6 6 |  

 קזקs רּושֶאַת ; זרא 366? | ל >8(6%8) dl | > 1 c 6 תובע | 4 * 16 6 הָביִלַוה |
 ל 1 6 8 עט.
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 :"הֶדָשַח 'יַצעזלָּכ לֶא  הָחלַׁש ָהיִתלֲעְּת"תֶאְו

 'ויפערס הָניבְרתו" הָדׂשה יצע לכ מק יאהְבָגןכדלע
 :וִחְלְשְּב םיָּבַר םִיַמִמ "וָתראָפ יהָנָכְרֲאַּתו
 םִימְׁשַה ףועדלָּכ :ֹונְנְק ויָתּפעְסִּבֿ

 הָרָׂשַה תֶיַח לָּב :ּודְלִי ויָתֹראְּפ תַחַתְו
 :םיּבר םיוג ילכ יּובְׁשי ולַצְבּ

 ויָתּויִלְּד יְִּרֲאְּב ּולָָנְּב יי
 :םיִּבַר םִיַמלֲא ֹוׁשְרָׁש הָיָהיִּ
 יִהלֲא-נּב המָמעדאל םיִזרַאֿ

 ויתּפעְס-לֶא ּומָד אֵל םיִשורְּב
 ויָתאְֹֹמְכ והאל םינמרעו
 :ויִפִיּב ויִלֶא הָמְדאל םיִהלֲא-נְּב } ץעד לָּכ

 ןְגְּב 'רָשא עיצה האנק יָת ברב יויתיִׂשֲע הפי
 רֶׁשֲא ןעי הֹוהְי "ינדַא רַמָא הָּכ כלי Ze :םיִהלֲאָה
 :וֶהְבְנְּב ֹובָבָל םָרְוי יםיתובע ןיִּב-לָא י ותְרמַצ ןַּתיַו "הָמוקַּב יִּתְהבּנ
 :והיִּתְׁשַרג ועשר ול הָשַעַי שָע" םיג לא ךיְּב ױהנתֲאְו
 תֹויֲאָג-יִלָכְבּו םיִרָהֲה"יֵלֲא ּוהָׁשַטַו םִיֹונ יִציִרָע םיִכָז ּוהָתְרְכיַו :>
 ולצמ דרי ץֶרָאָה יקיֵפֲא- לָכְּב :ויתארפ הָנְרְבְשִּתַו ויַתוילַ ולפנ
 -לֶאְ םיִמָשַה ףועלָּכ ּוְנְּבשי "ותלפמ- לעג :יוהשטיר ץֶרֲאָה מעל
 -לָּכ םָּתְמּוקְב יהְּבנוהאל רֶׁשֲא ןעמלי+ :הָדְׂשַה תיַח לכ יָה ויתר
 'םהילא ּוְדְמַעִידאַלְו יםיתבע בלא םָּתְרַמִצְתֶא ונְתידאְלְ םיִמְדיִצע
 ךוְתְּב תיִּתְחַּת ץְרֲא-לֶא תֶוַמַל ֹּנּתְ םֶלָב ייָּכ יםִיָמ יֵתְׂש- לכי ם םַהְבְנּב
 וָּתְדִר םֹיְּב הוהְי ינדא רמָא-הכ פ: יהב יֵרְרונלֲא םֶדָא יֵנְּב

4° prb ע' dl | ° prps ּוהְדָש | 5 * 1 6 nonn MSS ההבנ |  >6BFA(); 
prb dl | > dub, ₪ orig הֶָניִמְרִתַו cf4 | <Q n— | * <6, prbdl | 6°lc 

nonn MSS Vrs ּובָשָי | * ft 61 6 5 | 7 * Ben Napht ql | * 65 ,ברְּב fit orig 
 ; 616 6 | 5 < 6'ראפְּכ | ף =< >8(6) | ל  cf 55 | 81 6 mit MSSםֶרְּב

frt add | זס 3 61 6 6 | ל 1 6 30 ּהַבָג | < 8 ֹותָמֹוְקְּב | %16 6 תובע 4 3 | 

56 6 sol kai (?אריו) 6ססצ ; 1 ? Nl: + ובבל 4 | זז * 1 'תא] || ל mit MSS 

Or .ליִא | =? 6 א eroincev tv 6 ע\6וש 00700, 5 ef faciet (הָשעו) 07 

secundum peccatum eius et perdet eum (\NִיWN\?) | ז2 51 לע 6 6 | 6 לכב | 
 |  | * prps DN; frt irrepsit 6 alדיו, 41 ּודרָמיַו sקזק % ||  cf 8ראפ 1 5

 [ | * dub; <A )5%%(; ft dlראפ (6) דלעו | 14 *16 6 תובע 61 3. זס 1 = 13
565 prb add || % >6PA. 
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 ואְלָכִיו ָהיִתֹורֲהנ עַנְמָאְו םוהְּתְדתֶא ּויְלָע "יִתָּפִּכ יִּתְלבֲאָה הָלאש
 2 7 לוקמ 6 : : יהל ףיִלַע הָרְשה יִצַע"לָכו נבל יל ירְּבִקַאְו םיִּבַר םִיַמ
 ּומָחָּנִיַו רוב ירְרוי-תֶא הָלֲאְׁש ותא יֵדְרּוְהְּב יםיוג יִּתָשַעְרַהי ותלפמ
 :םימ יִתָש-לָּכ ןּונְבליבּוטו רֵחְבִמ ןרעדיצעדלָּכ יֵתיִּתְחַת ץֶרָאַּב
 ךותְּב ולב יובש ער בֶרֲח"יִלְלֲח-לא הָלֹאְׁש ּודְרַי ותא םָה-םַג 7
 -תֶא יּתְַרּוהְ ןְרֶעהיצעּב לגב דובְכַּב הָכָּכי תיִמָד ימה לאה :"םיוג
 אּוֲה בֶרָח"ילְלֲח-תֶא בֵּכְׁשִּת םילרע ךותּב תיִּתֲחַּת ץֶרָאלָא ןרעדיצע
 ּפ :הְוהְי ינדא םָאְנ הנומָהְלֶכְו הערפ

 שחל דֵחֶאְּב ׁשֶדֹח רֶׂשֲע"יגְׁשְּב הגש הָרׂשֲ ייתְׁשְּב לָהוו 2
 םִירצִמ"דלמ הָעְרפ-לַע ל הָניִק אש םֶרָאְּבי :רמאל יִלֶא הָיהְידרַבְד הָיָה
 יִתיִמְדנ םִיֹוּג ריִפְּכ "ולא תְרַמָא

 ְיתרֲהְנּב חנָתַו .םיִּיּב 'םיִנַתַּכ הּתִאְו
 ס  :יםֶתורַהנ 'שפרתו ְּךֶלֶנַרְּב םִיַמ-חַלְדּתַו

 הֹוהְי ינֹרַא רַמָא הָמ
 :יִמְרְחַּב 'ִּולַעַהְו יםיִּבַר םיִמע 'לָהְקְּב יִּתָשְרְתֶא יל יתְׂשַרַפו

 ליטא | הָרְשה ייפ 'ץֶרָאְב 'דיִתשטנו+
 :יץֶרָאָה לכ יחי יִתְעבְשַהְו 'םימָשַהףועלכ ייִתְּׁשִהְ
 :"ָּךַתּומָר יתֹויָאַּגַה יִתאֵלַמּו םיִרָהֲה-לֲע רבא יִּתַתָנו
 :דּמִמןּואְלַּמיטיִקפאַו םיָרָהָה-לַאי = יֵּדְמָּדִמ ףתְתָָצ ץֶרָא ייתיִקָשַהְ

 םֶהיִבְכְּכתֶא יִּתְרַּקַהְו םִיַמָׁש = ְתוְּבְכְב יִתיַסִכְול

 :וְוא ריִאְידאל ַָרָיְו ּונָסִכֲא ןְֲעַּב שמש
 יע יריד םִיַמָׁשּב רוא יֵרוֲאְמ"לַ

énévongev cf 9( || 5 <₪54 | TE6* ) 6 6066ד006עF k.6 | ל  Is “dlc 
a1 | > 81 6 60% |ופלע || 16 == 6 'גה וׁשֲעְרנ 5 ץֶרָאָה הָׁשֲעְרַנ | ל >6, קוט  sץז 

 6-6 id Vrs, sed prb add | 17 < 65 1ערֶזְו? prps ויֶרְוען?) | * קמ 1 6 6 יֵבְׁשי |
 6-6 crrp? | 18°°>6(&); add || ל 6 KardBnot koi karopiBdconr ('רוה] הדר) |
 Cp 32, 1° prb 1 6 13MSS 64 יִתָשַעְּב | *"* 5 םיִנָשְּב 62 ס660זַש ג. |

Var DB— |ךיִתּורָחְנְּב | 4  prbל 1 ןינתכ || < 1  || prb crrp; exc? vb nonn2 55  
 < 6. חסד. טסט | 3 * 61 6 68 || * 616 6(%) |= m cs dl | 4 1 9(6) ּףיִתיְלַעהְו |

dl )m( 65) 20% הדשה | < >6; 0+ 'פדלֶא | % >65; mק sזt6 ףיִתיִטְנּו | *  = 
 5 | << 6% 'אה לכ תיח לכ; + 1 ו תו הּיַח"ִלְכ | 5 * 1? 6 36 ּואָלְמנְו |
 ב a | > ?; nonn MSS ית ְךָתֹומָר 6 ּךִמְִּמ i רג 6 6 | 6 * 6

WF, 

id 5 םירהְו 6 Adu fit add | = 1 ִָהּואְלִַמ stk ₪ וחמש | * prps 

jn, sed (m cs) prb dl || 7 1? c 680 * .ְךְתֹובְכְב | 8 * 6 0ט0א0ד000ע0ש 
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 :הוהְי ינדא םָאְנ 'ִףצְראדלע ךשח יִּתַתָנְו
 רשא יתֹוצְרַא-לע' םִיּונַּב ירש יִאיִבֲהּב םִיָּבַר םיִמַע בל יִּתְסִעכַהוַפ
 ליל ּורעְׂשִי םֵהיֵכָלַמּו םיבר םימע לע ייתומָשַהְו זס ;םָתְעַדידאְל
 יםֹויְּב ושְפַנל שיא םיִעָגְרְל ּורְרֲחְו םֶהיִנְפְ"לַע יִּבְרַח יִפְּפוְעְּב "רעש
 :ְךֵאֹובְּת לֵבְּב-דלַמ בֶרֶח הָוהְי לנדא רַמָא הָּכ "יִּכ' פ ְְּּּלַפַמ

 < םֶלָּכ םיוג יצירע ףנומַה ליפא | םיִרֹוּבִנ יתֹוָבְרַחַּבַ
 ;ּהָנומַהלָּ ידָמָשַנְו םיִרְצִמ ןואְּג-תֶא ּודְשְו

 םיּבְר םימ לעמ ּהָּתְמָהּביִלְּכתֶא ' יִּתְדַבַאַהְוי
 :יםָחְלְדַת אל" הָמָהְּב *תוסְרפּו דוע םֶדֲא-לְגְר םֵחְלְדִת אלו

 יךילוא ןמׁשכ םֶתורַהְגְו .םֶתיִמְיִכ 'עיקש יז
 :הוהְי "ינדַא םָאָנ

 יּהָאלְמִמ ץֶרֶא 'הָּמְׁשִּו הָמְמְׁש םִיְַצִמ ץֶרא-תֶאי יִּתְתְּבי
 :הָוהְי ינאי ועדי הב יֵבְׁשְלְּכ-תֶא "ָתּוּכַהְ

 -לַעְו םִיָרְצִמ-לַע ּהָתֹוא "הָנְֹוקִּת םִיֹוּגַה 'תֹונְּב 'ֶהּונְנֹוָקְו איה הניק
 פ | :הְוהָי ינֹדֲא םֶאְנ ּהָתֹוא "הָנְנוקְת הָנּומֲה"לָ

 הָוהְיְדרַבְד הָיָה ׁשֶדָחל רשע הַׁשַמֲחַּב יהָנְׁש הָרָׂשֲע "יתְשְּב יַהְיַ
 התו יּהַרְוְְ םִיַרְצִמ יומה לע יהָהְנ לאב :רמאל יִלֶא
 םִיֹוג תונָבּ

 :רוב יִדְרוְי תֶא יתיִיִּתְחַת ץֶרָאדלֶא "םֶרִּא
 :םיִלְרע-תֶא הָבְּכְׁשִהְו הָדְר יִּתְמֲעָנ יִמָמיפ

 :יָהיִנֹומֲה-לָכְו 'ּהָתוא יוכְׁשְמ יהַנָתִנ ברח ולפי בֶרֲחייִלְלַח תב
 :םילֶרעה ובכש ּוְַָי וירְזע"תֶא לואש ָךֹוּתַמ םיִרוּבִ ייל לרבי

 8 ל 65 ץראה | 9 *1 6 6 ךיבָש | ל 1 6 6 ץֶרָאלָא | 5 16 6 ָּתַעַדָי |
 ro * 6 ּומָשָהְו | ל >6008 || < >8 | % 6 םויָמ | ar >2MSS 8 || ל 41 6 6 |
 12° 6 בֶרָחְּב rig solס ft םיִרּבְנְּב | * 6 רֵּבְׁשִנ | :3 * לכ >8 || * 600 תַסְרַפּ

prps 6 6 Donn | 14 5 GA 0006 )<( toreתסרפ אל[ | << <8;  > (cf58  
 )זָא ככ | ? 6 Aouxdca | 5 6 ropevcovrat | “dlc 6 | 15 *° prb dlc 6 ו

 5 1 6 Vrs הָמָשְנְו | < 5+ 1 6 ₪ 'ִלָמּו | 6 יִתּורֶנַב | 16 * א9* אוָה | ל 1 6
ns 6 665 ּהָּתְנַנּוקְו | < 16 68 'בו | 5 8 הָננ- | זְד * 22155 8 יִּתָשְעִּב | ל  

 ןושאַרָב | 18 * 8? -יהנ; 1 ? ₪ ₪ אָבָּנַה |? | * 8 הָרְבָשְו?; 5 ספ ּתְרַמָאְו |
RnR cf64 19) ףד- | * 84155 $ )6?(  vel4-4 4טפ; קז םרדא 1? םדרא  

(cf 24,21; 33,28) |ןואָגְמ  crrp; ₪6 orig Jy31,14 6 לא | 19 = ss | 11 6 24MSS 
 20 ** >3; 6#X sol ותא || * 3 'מו 6 בֵכָׁשְו | < >6 | 4 639 וגומַה ('כו) לָּכ | .

 21 * 65 'די] ץel ּורָּבְדְו | ? ml: 5 Edd 6 יִליִא | < 6+ ךֹותְּב
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 םיִלָלַח םֶלָּכ יויָתֹרְבִק ויָתּוביִבְסי ּהָלָהְק"לָכְו רושא םַׁש :בָרָח"יִלְלַח
 ּהלָהְק יהו רֹוב"יָתבְריְּב יףיתרְבק ָנְּתְני ירַׁשֲאפ ברח םיִלָּפְגַה'
 Tle ₪ 5 יִתיִּתִח ּונְתָנְרֶָשַא 'בְרָחְּב םיִלְּפִנ :םיִלְלֲח םֶלְּכ ּהָתְרבִק תֹוָביִבְס

 םיִללֲח םלָּ ּהָתְרבְק תֹוָביִבְס ּהָנּומֲה- לָכְ םֶליע םש+ :םייח ץֶרָאּב
 ּונְתָנ רֶׁשֲא 'תֹויִּתַחַּת ץֶרָאלָא \ םיִלרַע ּודְרי"רַׁשֲא בֶרָחַּב יםיִלְּפנַה
 םיִלְלְה ךותְּבי5 :רֹוב יִדְרויתֶא םֶתְמְלְכ ואָשיו םייַח ץֶרֲאּב םֶתיִּתִח
 -יללֲח םיִלָרְע םֶלָּכ ָהָתֹרְבִק ויֵתֹוביִבְס ּהָנֹומֲה"ְלְבְּב ּהָל בָּכְשִמ ּוֹנְתָנ
 ירוב יֵדְרֹויתֶא םֶתָמְלְב ואש םייח ץֶרָאּב םֶּתיִּתַח תני ברח
 ויָתֹוביִבְס 'ּהָנֹומֲה"לָכְו יב ְךֶׁשמ םָׁשי יות םיִלְלֲח ְּךֹותְּבי
 :םייח ץֶרָאַּב יםֶתיִּתִח נְתָנ" י בֶרַח :ילְלַחִמ םילרע ל יֵהיִתֹורְבִק
 -יִלָּב לואָשדודרי רֶׁשֲא .יםילרעמ יִלָפְ םיִרּבְּג-תֶא ְּבָּכָשִי אָלְוֵז
 -לַע יםָתֹונֹוע יֵהְּתַו םָּמיִשאָר תַחַּת םֶתּובְרַחתֶא וניו יָתְמַחְלִמ
 םילרע ְּךוִתְּב הָּתַאְו* :"םייַח ץֶרֲאְּבי :םיִרֹוּבנ יתיִּתְחיְּכ םָתֹומְצַע
 ָיִאיִׂשְנ לָכְו יֵתיְִלֲמ םודָא יהָמש :בְרֲחיִללַח-תֶא בֵכְׁשִת ו רָבָשִ
 ובָבְׁשי .םילרעה תֶא המה בֶרָחיִלְלַחִד תֶא םָתְרּובְנְב ףנִּתנרׁשַא
 ְָרְׁשַא ינדצ-לֶכְ יל ןוְפְצ יִכיִסְנ המשי :רֹוב ידְרי-'תֶאְו
 -יִלְלַחתַא םילרע בש :םיִׁשוּב םֶתְדּובְּנִמ ֹםֲתיִתְחְּב יםיללֲח-'תֶא

 -לע םֵחָנְו הֹעְרַפ הָאְרִי םתּואּיי :רֹוב יִדְרוְידתֶא םֶתּמלָ ואָשיו בֶרַח
 -יִכּ> :הְוהְי ינדא םָאְנ יח" לכו הָעְרַּ בֶרָמיִלְלַח' יהָנומַהלָּ
 -יִלְלַחְתֶא םילרע ְךּותְּב בָכָשֶהְו םיָיח ץֶרָאְּב יָתיּתַחתֶא ייִּתַתָנ
 ס :הוהי ינדַא םָאְנ הנֹומֲה-לָכְו ער ברח

 22 *% >6 (1 6 8 ּהָתָרְבְק תֹוביִבְס) || ל >6; 1 'ִפנ 6 צ 23 | 23 * 6 66 |
dittogr = 22; dl | 6 1 6 5רע ּודרָי ? | = ' (24 el )cfל- ] ? םיִלְרַע ּורָּבְקַנ  

‘cf 6 nnn | 25 = <6 = 24 vel 26;6% םֶתיִּתִח | 24 * 1 'פנ | * פ\155 6  
 dittogr || = add ? 68 ּונְּתָג 8 ּובֵׁשְחָנ | 26 * 63 'ת | * 62 םָנ- | 16 6
 תוביבס | %16 8 ּהָתְרְבְק \ < קזמ 1 יִלְלַח | 6 רֶׁשֲא | Or 36 תיתח |
 27 ** 6 ;WP אלו >5 | ? pb 1 םילָפָנ cf Gn 64 | = 1 6 66ג Dלֹועַמ |
 4 6ג הָמֲחְלִמ (6*%) | * 1םֶתָּנַצ,5+ 'תונצ praeced) הָניִיִהּתַע | 1 םָתיֵּתַח | = 3
 םֶתְרּובְנְּב, 56 1 | ** 622 םֶהייַחְּב | 28 = 61 6 (6X (קזק רַבָקִתת | 291

 c 6 םָש |? al frt 6 6; 364 'מו | < 8 ּובָשַחַנ < 25; 6 ּונְתָנ | % 6% ּהָת
prb5 68 תֶא | ףס *16 6 םֶש |? <68$,  mI:(םֶת--?) ּהָתְרּובְקַּב | < >3 | !  

 dl | * nonn Mss 38 םיִנ-- cf 0; 6 רֶׁשֲא ינרסו | < >6 | * 3 בֶרָח יִלְלַח, גול
VY paventes || 5 >6(%), prb add |5 (ףדדמ06צד66) םיּתַח  prps cםיִלָרֲע | 1  

 31° 6 םָנ-- | * <6, prb add | 32 * prb | ןתָנ ₪ 6 | * 1 6 א ihִּתִת
 0 יִתיתח.
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 מִע"ינְּבילָא רד םֶרָאְְְּב< :רמאל יִלֲא הָנהְירַבְד יִהַני 3
 ׁשיִא ץֶרָאָה"םע יוחָקָלְו בֶרָח ָהיֵלֲע איִנֲאיִכ ץֶרֶא םַהיֵלֲא ָתְרַמָאְ
 -לַע הֶאַּב בְרֲחַהתֶא הֶאְרְוי :הָפֹצְל םֶהָל ותא ּונְתָנְו 'םָהיִצְקִמ דָחַא
 לוקתא עַמְׂשַה עשוי :םַעָהתֶא ריִהֶזַהְו רַפושּב עֶקְתְו ץֶראָה
 יתַאפ :היִהְי ושארֶּב ֹומָּד ּוהֲחָּקְּתַו בֹרָח אֹּוָבָּתַו רֶהֶזִנ אָלְו רֶפּושַה
 :טֶלַמ ושָפַנ ירה אּוהְו הָיִהִי וָּב ֹומָּד רֶהֶזַ אל עַמָש רֶפושַה לוק

 -אל םֶעָהְו יָפושּב עַקְתיאָלְו הְָּב בֶרֶחַה-תֶא הָאְריְּכ הָפצַה
 וִמְָו חל 'וגועב אּוָה' שפג םֶהָמ חקת יֹבָרה אֹבְתַו רה
 לֵאָרְׂשִי תיבְל ְּךיִּתַתְנ הפצ םֶדָאְְְב הָּתַאְוזי 5 ּוׁשְרְדֲא הַפֹצַה-דִיִמ
 תומ יעָשר עֶׁשרְל יֶרְמֲאְב :ייֵנמִמ םָתֹא ּתְרַהְזַהְו" רב יִפַמ ּתָעַמשְו
 ומָדְו תּומִי ֹונֹועַּב יִעָשְר אּוָה וכרדִכ עָשְר ריִהְזַהְל ָתְרּבְ אלו תּומָּת

 -אלו ' הָנָּמִמ בשל "1 ורד עשר ָתְרְזִהיּב הָּתַא— :ׁשּקבַא ְּךדמ
 ס הָתְלַאַה ָךֶשְפַנ הָּתַאְו תּומָי וגֹוֲעַּב אּוָה ּכְרּומ בש
 =ייִּכ ירמאל םֶּתְרַמַא ןַּכ לֵאָרְׂשִי תיִּבדלֶא רמֲא םוֲאְְוְב הָּתַאְוּס
 רֹמָא יי :היַחְנ "יאו םיִקַמְנ ּונְחִנֲא םֶבּ ונילע ּוניתאטַחְו ניעְׁשַפ
 דםָא יִּכ עשרה תוָמָּב ץּפֶחֶאםִא הָוהְי יינדא \םָאְנויִנָאְדיַח םֶהיִלַא

 ּותּוָמְת הָמְלְו םיִעְרָה םֶכיִכְרּדִמ ובּוש ּובּוש הָיָחְ 'ָּּכְרּדִמ עָׁשָר בָּׁשְּב
 תקדצ ְךּפִע"יִנְבילָא רֶמָא יםֶדָאְב הָתַאְי * | 5  :לֲאָרְׂשִי תיּב
 םויְ 'הָב לֶשָּבִיאְל 'עָשְרַה תַעְׁשְְו' ועָשפ םויְּב ּנָליִעַת אֵל קיצה
 ירְמָמְּב :יותאטח םיְּבי יהב 'תֹוָיְהְל ילכוי אל "קיד ועָשְרִמ ובּוש
 :ּותְקְְצלּכ לוע הֶשַעְו ותקרצדלע 'חַטְבהאּוהְ היתי הָיָח" קיד
 תֹומ עָשְרל יָרְמָאְבּוצצ תּומָי יב הָשָעְרָשַא "ולְועְבּו ןֶרֶכּוִת אל
 יִעָשְר ביִׁשָי ילֹבֲחי :הָקרצּו טַּפְׁשִמ הֶשַעְ ותאָטַחְמ בָשְו תּומָּת
 יאל הֶיְתְי ונח לוע תשע יִתְלְבְ לה םייחה יתוְחְּב לי יהָלמ
 33, 2 * 1 6 69 חֶקְלְו | * 65 םֶהַמ | 4 1 6 6 'ָחַה | 5 * 6A קraen יִּכ (>6) |

ala 6A + 0%ריִהְזַה | 6 516 6 'ָחַה | ל 6 (הָח=) ּהָנֹוֲעַב איָה | < 65 6 Iי 
sed cf 3,17 | 8 % 61 6 68 61 3,18 |3,17--19 | ל %% >6(%)  cf5) | ל--9  =( 

 ל 1 6 6 ָךָה | 9 * >8 | " 5 וּכְרַּדִמ | < >8 || גס *>5 | >6 | < 5 יא || זז * 41
 c 6 | ל GRA ric חסימפ6 || 5 <6)%( | 12 ** >669 | °* 8 רו |
 55 6 kakxwoy סטד6שצ cf 4 | ° prps קיִדַצַה תקדצו | < >8 || * 5 החי 6
 cwefvan | < >65 | 5 <6)&( | 13 ** >65; 1 6 6308%א 6 (ast הת 'ח |

 55 6 'ב אוה, 8 חטבג | < 1 6 0 ויָתְקְדַצא K3 ותקדצ | 5 16 6א 'ִעְּב | * >8 |
nonn .5 'ְבּו | *  % || plur | 15 * 684 I | * dl 6 65 )6"%( | © 630 '}i14 5  

 MSS Vrs אלו
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 הק טפשמ רק הנרכזת אל "אס רׁשֲא תפל :תמי
 להַמַהְו "ינדא רד ןֵכָּתִי אל ףִמַע יֵנְּב ּורְמָאְויז :הָיְחִי יח הֵׂשֲע
 :םֶהְּב תַמּו לוע הָשַעְו ֹותָקְדִמ קיִּדצדבּושָבפ :ןכָתִיאל םָכְרּד

JTד  

 :היִחי יאּוה יםָהילֲע הקרצּו טפְׁשִמ הֶׂשֲעְו ותָעָשְרִמ עָשְר בשבי
 תיִּב םֶכְתֶא טוּפָשֶא ויִכְרְדַּכ שיֶא 'ינדַא רה כת אל ימָּתְרַמַאופ
 פ :לֵאָרְשִי

 דאב ּונַתּולְגְל שדחל הָׁשִמֲחַּב יִרָשַעַּב הָּנָׁש הָרְׂשֲע יֵּתַׁשִּב יהוו
 יָא הָתְיָה הָוהְי-דִיְוצ :ריִעָה הָתְּכִה רמאל םֶלשּוריִמ טיִלְּפַה ילא
 חַתָפִיַו רקְּבַב יי יל אוב דע יִפדתֶא חָּתְפי :טיִלָּפַה לאו נפל בֶרָעּב
 םֶדָאְְֶב :רמאל יא הֹוהי-רַבְד יקי פ :דוע יִּתְמַלָאְג אָלְו יֿפ
 הָיָה דָחֶא ירמאל םיִרָמְא לָאְרָשי תַמְדַאלַע יהֶלאָה תֹובְרֲחַה יִבְשי
 : :השרומל ץֶרֲאָה הָנְּתִנ נלי םיּבר ּונָחְנַאְו ץֶרָאָה-תֶא שרי םֶהְרְבִא

 ולכאת | ?ַָהדלע הָהְי ינרַא ו רָמָמהכ םָהְלִא רמָא כל ס
 םּתְדַמע*6 :ּוׁשְריִ ץֶרֲאָהְו ֹוכּפׁשת םֶרְו םֶכיִלּולְג-לֶא ּואְׂשִת 'םכְניַעְו
 ץֶרָאָהְו םָהאַּמְמ ּוהָעַר יתָשָא"תֶא ׁשיִאְו הבעות וֵתיִׂשֲע םָכְּברַח"לע
 דםִא יִנָאדיַח הָוהְי ינדַא רמָא-הּכ םָהלֲא רמאת-הָבז ס ּושָריִּת
 ףיִּתַתַב היל הרשה נפ" לע רֶׁשֲאו ולפי בֶרֲחַּב יתֹובְרֲחַּב רשא אל

 ץֶרָאָיתֶא יִתַתְנְו :ּנתּוְמְי רֶבָּדַּב תוְרָעֶמַבּו תָֹדָצמַּב רש ולכל
 :רבוע ןיאמ לאָרְׂשִי יִרָה ּומְמָשְו הע ןואָג תַּבְׁשַנְו הָמַשְמּו הָמְמָש
 ילָּכ לע הָמשְמּו הָמְמְׁש ץֶרָאָה"תֶא יִּתַתְּב הָיהְי ינאי ּועְדְ>פ
 יםיִרָּבְדַַה מע נְּגםְרֲאְְבהָּתַאְופ  ם ְּׂשְערֶׁשֲא םָתבֲעֹות
 -תֶא ׁשיִא 'דַחָאדתֶא דַחייֹרֵּבִדְו םיִתְּבַה יָחְתַפְבּו תוריקה לָצָא ּךּב
 :הוהְי תֶאַמ אָצּויַה יִרָבְַַּה הָמ" ּועְמְׁשְו 'אנ-ואב רֹמאָל ויָחֶא
 ָךיִרְבְּדיתא ועמו לימע .ףינפל ּובָשִיְו 'םַעְדאובְמְּב לא אובו

 16 * 1 Q cֹויָתאטַח, א ותאטח | ל MSS SA:: הֶשְע || < >608) | 17 * 5
 הוהי ₪ 6 | ל 1 ? הֵּנִהְו | 18 6* וב cf 3 | זָפ * 6943 םֶהָּב |" >0 | 20 * 6

lc621 1 6 8155 3 יֵּתְׁשעְּב | 22  || cfהוהי  MSSא רָשַא תאזְו | ' 
"ny | 24 * prb dlc 6 |? <608((1אזב)   prpsילע | * 6 ואוב 6*ג + יִלֶא || < >6 |  

 8; קזמ 61 | = 3 ּהָּתא שָריִנ (אלַה) אל | 25 * 'גו הכ (25) טפףטס 36 םהלא
 )27( >65 | * pps םיִרָהָה cf 186 || 5 ca 80MSS Edd םֶכיִניִע || * 8 ּותְשִּת |

doergovran 6 9|ב |? 6 n26 * 1 6 18155 םֶת-- | ל שא >6%א | 27 * 9  
 5 1 6 Vגז? 689 הֶלְבֶאְל | 28 >6%ג (6*%?) | 30 * עפ יִּבְדַנ; 1? 'ָּבְרִנ םָּנַה

prb3%( | בז = ( אנ >6 | <* <6 % | je 66 dl 6 6X)ל 1 6 684 ּורָּבְדְו  
dl c 6S.במכ >8 | ל ' dl; 

cw AO יי ירי 

  nnn RR RRR RE RRRה ר  eeריי וורו |
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 םָּבִל 'םַעְצַב יֵרֲחֶא 'םישע הָּמִה םֶהיִפְּב 'םיִבְנַעְיִּכ ושעְ אָל םֶתואְ
 -תֶא ּעָמָשְו גנ בָטִמּו לוק הפי יםיִבְנִע 'ריִשְּכ םֶהָל 'ִדִּנהְו = :ףלה
 הָיָה איִבְנ כ ּועָרְיְו הֶאָב הַגַה הֶאֹבְבּונג :םָתֹוא םֶניֵא םישעו יִרְבִּ
 מ וסבו

 לֵאָרְׂשִי יעור-לע אֵבָּנַה םָדָא"ֶּבי :רמאל יֵלֲא הוהְי-רַבְד יִהְיַוי 4
 לֲאָרְׂשִ יער יִוָה הָוהְי יִנדַאו רַמָאדהְּכ םיֿפרָל יָהיִלַא ַתְרמֲאְו אָבְּנִה
 יבלחַה תא :םיִעֹרָה ערי ןאצַה אולה םֶתוא םיער יָה רָשַא
 -תֶא+ :ּוְעְרִת אָל "ןאצַה ּוחֵּבְזִּת הֶאיִרְּבַה ובל רָמָּצַהתֶאְו ולכאת
 םָּתְׁשבֲח אל תְרבְׁשִנלְו םָתאַּפְראְל הָלּוחַה-תֶאְ םֶתקּזַח אל "תולחנה
 םֶתִיִדְר יהָקְוֲחְבּו םָּתְׁשְַּב אל תֶדָבאַהתֶאְ םָתבַׁשֲה אָל תַחַּדנַה-תֶאְו
 תיַח"לבְל הָלְכֲאְל הָניִיָהִּתַ הער ִלְּבַמ יה גיִצּופתו5 ְדָרְפְבִּו םָתֹאי
 המר הַעְבּנ- -לָ לעו םיִרָהָה לָכְּב ינאצ 'ּוָנָשִי< :"הְניִצּופְּתַ הָרָשַה
 ןבלז ס :שקבִמ ןיִאְו שֶיד ןיִאְ ינַאצ ּוצָפָנ ץֶרָאַה יִגָפלָּכ לַע
 עי אָלמֲא הָּוהְי יֵגֹרֲאוםֲאְנ יִנָאדיִחל :הָנהְי רֵבָּדתֶא ועמש םיִער
 הער ןיִאמ הרשה תיַח- לבל הָלְבֲאְל ינאצ הָניִיֵהּתַ זבל ינאצ-תֹויָה
 :ּועָר אל יִנאצ-תֶאְו םָתֹוא םיִעֹרֲה ּועְריו ינאצ-תֶא יער ושרדדאלו
 יִנָנַה הֹוהְי .ינדַא רַמָאדהְכי :יהָנהְידרַבְּב ּוָעָמָש" םיִעְרָה רבלפ
 -אָלְו ףאצ יתוערמ םיִּתְּבָשָהְו םֶדיִמ ינאצתֶא יִּתְׁשַרָרְו םיִעֹרָה"יֵלֲא

 בבל ןָנְהְת"אֵלְו םָהיִפמ לנאצ יֵתְלעַהְו 'םָתוא םיִעְרָה דע ור
 -תֶא יִּתְׁשִרָרו יֵנא"יִנְנִה הָוהְי יָגרַא רַמֲא הָּכ "יֶּכיי פ ותָלְכֲאְל
 ינאצ-ּךותְב ֹוָתֹויֲה םויבי ֹורָדע יהער תַרְקְבַּכ" < :'םיּתְרקְבּו ינאצ
 רֶׁשֲא תֹמֹוְקִּמַהלְּכִמ םָמְתֶא יִּתְלַצַהְו ינאצדתא רקבא ןּכ "תושְרַפְנ
 -ןמ םיִּתְצַּבְקְו םיִמעָהְְוִמ םיִתאָציְהְוי :לָפְרעו ןֵנְע םויְּב םָש ּוצְפִנ

 לוג

 םיִקיִפַאְּב לֶאְרְשו יִרָהְלֶא םיִתיִעְרּו םָתָמְדַא-לֶא םיִתֹואיִבֲהַו תוצְרַאָה
 31 5 1 6 68 םיִבָוְכ (6 בָוָכְ | + a1 6 68 | 51 6 680 'חא| | 76 םיִצְקש

  1 ceרֶׁשּכ  prpsתייָהְו | ל  | 5 dl 6 6 (dittogr?) | 32 * 684תצעמ 3
 | לל 6ג ּועְריַה | 3 64-00 | ל 69 בֶלֲחֲה |  | Cp 34, 2 * 666םיִבָע

5 ins תֶאְו" 680 || % nonn MSS 3 צָהְו' ; 1 prb 6 a ינאצדתָאְו | 4 *1 6 0 
 |  61 6 8ינאצ | ל  | >> 616 6 | 5 * ins 6 9הָלְתַּנַה | * 1 6 6 הָקְוֲחַבּו

6 *1 6 8 WY; G'DAY cfs, 600 + שי | ל 56 ₪ 6 65 | 5 61 6 6 | 
 | דס *1 לע 6 6 | ל 304- דוע |  | g = prb dl 6 G(s)םיִערָה 683 6 81
 || יִנאצ | %6 >8 | < 659 --דוע | זצ * >5 | ל >65 | < 6 םיתְדקפו 68 6 51

 | ז2 *5 זז 1 הָערֶה רֶקַבַּכ | 5-* 4טמ; 1 ? 6 8 הָרְעְס םֹויְּב; קצקפ תויְהְּב תה םיְּב
 . 6 6פנ ונאצ | 13 1 לע



 802 לאקזחי 31—34,14

 -םוָרְמ "יִרֶהְבּו םֶּתִא הָעְרֶא בוטדהָעְרָמְּב < :ץֶרֶאָה יֵבְׁשֹומ לַכְבּו
 הָניִעְרִּת ןמש יהעֶרַמּו בוט הָננְּב הָנַּבְרִּת םָש םֶהְוְנ הָיָה לארְש
 :הוהְי ינדא םָאָ םַעיִּבְרַא יָנֲאְו לנאצ הָעְרֶא יִנָא :לָאָרְׂשִ יֵרֲהֹלֲ

 :טְַּׁשִמְ 'הָנעֶרָא לרימשא הָקְוֲחִה-תֶאְיהְגַמְׁשַה-תֶאי קּזחַא הלוחה
 םיִליִאְל הֶׂשָל השיב טָפׂש יִננַה הָוהְי ינֹדֲא רַמָא הָּכ יינאצ הֶנָתַאְ

 ּסְמְרִּת םֶכיִעְרִמ רָתיְוּועְרַּת בוטה הָעְרַמַה יםַּכִמ טעמה 8 :םידּותעלו

 :ןושפְַת םֶכיְְִּב םיִרָּּנַה תֵאְו ְּׁשִּת םִימ"עֶקְׁשמּו םֶכיִלְנרְּב
 פ | הָניּתְׁשִּת םֶכיִלְגַר שפרמּ הָניֶעְרִּת םֶכיֵלְנַר סַמְרַמ יֶגאֹצְויפ
 הֶׂשְויִב יִּתְמַּפָשְו יֵנָאינְנַה יםֲהיִלֲא הָוהְי ינדא רֶמֶא הָּכ ןֵכְלי
 ֵחְגַנּת םֶכיִנְרְקְבּו ופדְהֶּת ףַתְכְבּו דצְּב ןעייי :הֶזְר הש ןיִבּו "היִרַב
 יִתְעָשוְהְנ< :יהָצּוִחַה-לֶא הָנֲתֹוא םֶתוציִפַה רשא רע תֹוָלֲחַּנַה- לבי
 יִתֹמיִקֲהו 3 :יהשל הָש ןיִּב יִּתְטַפְׁשְו ובל דוע הָניִיָהְתִ אלו ינאצל
 יםָּתא העְרִי אּוָה" דיִוָד ידע תֶא ןֵהְתֶא הַעָרְו דָחֶא הער םָהילע
 יִדְבַעְו םיהְלאל םָהָל הָיִהֲא הוהְי יִנֲאַו 4 :הערל יהל הָיִהיהאּוהְו
 םולָש תיִרָּב מָה יִּתַרַכְ :ייְִּרַבְּד הָוהְי ינאי םֶכְותְב איִׂשְ יד
 :יםיִרוֲעיַּב ּונָשַיְו הטל רָּבְדַמַב ּוָבְׁשִיְו ץֶרֲאָה-ןמ הָעְרדהְיַח יּתַּבְׁשַהו
 ותְעְּב םֶשגַה יִּתְדרוְהְו 'הָבְרְּב יֵתְעְבִּג תֹוָביִבְסּו םָתֹואי תת
 הלובי ןֶתִּת ץֶרָאָהְו וְרּפדתֶא הָדָשַה ץע ןת דל :ריהי הָכְרב יִמשּג
 םֶלָע תוטמחתֶא יִרְבָשִּב הוהְי יִנָאְדיִּכ ּועָדַיו חטבל םֶתָמְדַאדלע יָהְו

 ץֶרֲאָה תֶיחְו םיוגל ו דוע ויָהידאל5ְ :םֵהָּב םיִדְבֹעָה דיִמ םיִּתְלַצַהְו
 םשל עטמ םֶהָל יתמקַהַו 9 :דיִרֲחמ ןיִאְ חַטֶבְל ובשיו םָלכאָת אָל

 ערי :םיוגה תְְֶּכ דו וָאְׂשִי"אָלְ ץֶרְָּב בער יפְסֲא דו יָא
 :הֶוהְי 'ינדא םָאְנ לֵאְָׂשִי תיּב למע הָמַהְ "םָמא םָהיֵהְלָא הָוהְ ינאי
 פ:הָוהָי ינדא םָאָנ םֶכיֵהְלֲא נא םָּתַא יםָדֲא יִתיֵעְרמ 'ןאע ינאצ תאי
 14 * 20155 6 + 6 רבו | * 69 'ִמְבּו 6+1 | 5 1 לע 6 6 | 16 ** 416 8(6) |
 ל | 6 684 רמשֶא | 516 Vrs 'ראן | 17 = 65% ןאפה ןּמַאְו | :8 5 + םיִעֹרָה;
 66 +יִּכ | 20 * 41 6 6 | * 1 6 מסממ MSS הָאיִרְב | 21 = 6 םתוציפה הָלְחַּנַה-לכו |

mlt MSSל 1 6  || inter arietem ef arietem cf 17 || 23 aa 6 (&), prb add22 5 -|-  
pr 806 || > 16 Q mltםָהָל | 24 = 6 501 דודו | ** >5 | 25 * 6 דודל | * >6,  

 MSS Edd םיִרְעיִּב, א םיִרועיִּ | 26 == crrp; prps (cf Vrs) 1ּתַעָּב םיִבִבְר םֵהֶלֵס) |
 ל 6, ₪ add | 5 <6 | 27 <655 || 20 lc 6S םולָׁש (עטמ), al prps םלש |

prb dl | * 6's} | > alc 6 |םתאו, >65  dl c 6 | gr * Var65 | ל  dlcבס *  
 lc‘ 68 יִנָאָו 6 6 15MSS 689 + הוהי.
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 רהדלע ְךיָנְּפ םיש םנָאןְּבי :רמאל ילא הָנהיירַבְד יִהְיִני 5
 הוהי "ינדא רמָא הָּפ יול תְרַממְוִי יויִלָע אָבָּנַהְו ריעש

 יִלָע יִדָי יִתיַטָנְו ריעשדרה יִּדיָלֲא יִנָנִה
 םיִשָא הָּבְרַח ףיב+ : יהַּמְׁשִמּו הָמָמׁש ְּךיִּתַתְנּו
 :הָוהְי ינאדיכ תָעְדָיְו היָהְת הָממָש הָתַאְו

 ברח ירידלע ילֶאְרָשו'ינְּבְתֶא ירגתו םלוע תביִא ל תויה ןע5

 םרל"יפי הֹוהָי ינרא ג ינָאיִח ןכל* :ץק ןנע תב "סא עב
 פר םֶדְו 'ָתאְגָש םד' אֶל יִּדַפְָרִו סֶדְו ָךָשָעֶא
 :'בָשְו רבע'ּונָמִמ ִּתַרְכַהְו 'הָמְמְׁשּו יהַמֲמְׁשְל ריעש רָהיתֶא יִּתַתָנָו
 היִלָלַח ְּיָקיִפַאלָבְו ְףיִתּואיִגְו ְךיַתֹועְבִנ וָלָלֲח יויָרָה"תֶאי יִתאֵלַמו
 :םֶהָב יָלֶּפי בֶרָח

 יהָנֶבָשיִת אָל ךיִרָעְו ךְנָתֶא םֶלוע יתֹוָמֲמְׁש
 :הוה י רֶנָאְדיִּכ 'םָּתְעַדִיְו

 הָנֵיִהִת יִל תוָצְרַאָה ייּתְׁש-תַאְוו  םיוגה יִנָש-יתֶא ףרמא ןעיופ
 יִתיִשָעְ הוהי יינרַא םָאָג יִנָאדיַח ןבָליי :הָנָה םש הוה ָהּוָנְׁשַרְְ
 ים יִּתְעַדֹונְו ב ְיָתָאְנְׂשִמ הָתיֵׂשָע רֶׁשֲא דאנק ּפֲאְּב

 ףיִתוצֲאְנלְ"תֶויּתְעְמָׁש הָנהְי יא יּכ תְעדיְויי ְַמְְּׁשִא רש
 ָתְרְמֶא רֶׁשֲא

 :הָכָכָאָל ָנְּתִנ ּונָכ "הָמְמְשּו ירָמאל לֶאְרְשְ יֵרָה"ֹלֲע
 :יִּתְעַמְׁש יִנֲא 'םֶכיִרְבִּד יִלָע םָּתְרַּתְעַהְוי 'םֶכיִפְּב יִלָע יליָּבנַּתיפ

 -הׂשֲעֶא להממש ץֶרָאָהְד לכ משב הָיהְי יָנֹרַא רַמֲא הכי
%2 7: 

 ידְל-הָשִעא ןָּכ הָמֲמְׁשרַׁשֲא לע לֶאְרְשודתיּב תלחנל + תֶחְמְׁשִכי ל

 Cp 35, 3 * <6%95 | Pid 65 | <16 6 יִלְע | * 6 הָמְשְנְו | 416 658 ע|
 = cf Jer 18,21; Hier (¥) “DRI? cf Ob 14 |? 6 תיִּב, 841 | * 6(--) + ס6גש |
 6 | 6 55 41 616; (B.Naft)8 'ףרי | ל ּתִמַשֶא םֶדְב 61224 6 6 | ל *1'ָמש

cf 25,13 ||16 אדמעמ MSS Vrs pn 61 3 | 6 0 Kai66 3 | ל 1 6  
 8 == >6 | * prמ 16 65 םיִלָלֲח, 684 = ג ףיללח | 0 *1 < 686 תַמָמַׁש | "וא

PDE64-דוע  ;(הנבשת Ssעא)שת; 0 הָנְבֹוׁשָת  vel prps (cf Vrs)הָנְבַשיִת  

 3 ָּתְעַדִיְו | דס * <630 prb dl | ל-ל prb 1 'שו 6 5 | < prblc vss ָהיֶּתַשְרְיְ

 1 ןיִּת-- | זז * 616 6 | * 16 658--ףל | 6 ףֶתַביִאְּכ | 56( ו ךתאנשמ) |
 lc“ 6 ףְב | 12 * קנט 16 6 לוק | ל >6 (?ab | > <68 al? || %1 6 0 SW וממש,

prb add )?c013 16 6 לדג | ל 1 6 6 ףיִפַּב | = >6,  | hh%6 ה 
 םֶתְועְרַהְ | 14 = 81 6 6 || % prps cf( crrp; 1 158) רֶׁשֲַאדלע יִצְרַאְל ְךְתָחְמְׂשְּכ
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 804 לאקזחי 13—36,1

 ּהָלְּכ יםֹוָרֲאלכְוי ריעש-רה הָיִהִת הָמְמׁש
 פ  :הָנהְי ינֲאְריִּכ "עדי

 לֵאָרְׂשִי ייֵרָה ּתִרַמָאְו לֵאָרְׂשִי יֵרָהילֲא אָבָּנַה םֶדָאְַב הָּתַאְוו 6
 םֶכילֲע ביואה רַמָא ןעי הוהְי ינדא מא הפ :הָוהְיְרַבְּד ּועְמַׁש

 הָּכ ְרמאְ אְָּנַה ןכְלי ּונָל הָתיֲה הָׁשְרוִמְל םלוע תֹמְבּו חֶאָה
 םֶכְתֹוְִהַל ביִבָּסִמ 'םֶכְתֶא ףאָשְו תומש" ןעיְּבןעֶי הָוהְי ינֲֹא רַמָא
 ס !םַעדתַּבדְו ןושל תפְׂש-לע יָלעַּתו םיוגה תיִרֲאְׁשְל הָׁשְרֹוִמ
 הֹוהי ינֹוֲא רַמָא-הָּכ הוה יינרא-רבְּד ּועְמש לֶאְרְשי יִרָה לבל
 םיִרְעְלְו תוממשַה תֹוָבְרֲחַל תֹיִאָלְו יםיקיפַאל תֹועְבגלְו םיִרָהְל
 פ וביִבָּסִמ רֶׁשֲא םִיוּגַה תיִרֲאְׁשִל גַעַלְלּו זבל ּויָה רֶׁשֲא תֹובְנענַה
 תיִרֲאְׁש-לע יִתְרְבד יִתֲאְנַק שָאְּב אל-סָא הוהְי ינֹרֲא רמָאזהכ בל
 תָחְמְשְב הָשְרומל םֶהָל ו יִצְרַא תֶאוְנְתְנ רֶׁשֲא אל םָֹרֲא-לעְו םִיֹוּגַה

 -לע אָבָנה כל ס זבל ּהָׁשרנִמ ןעֶמל' שָפָב טַאשּב "בכלל
 ורָמָא"הָּכ תויָאגלְו יםיִקיִפֲאָל תֹועְבּנלו םיִרָהָל ָתְרמָאְו לֵאָרְׂשִי תֶמְא
 :םֶתאָשְנ םיּג תַּמְלּכ ןעי יִּתְרַּבִּד יִתָמֲחַבּו יֵתֶאְנְקְב יִנְנַה הֹוהָי 'ינדא

 יאָלְ"ַא' יָדָיִתֶא יִתאָשְנ יִנֲא יהֹוהְי יָנֹרֲא רמָא הָּפי ןכָלז ם
 לֵאָרְׂשִי יֵרָה םָּתַאְוי :ּואָשְי םָתָמִלְּכ הָּמָה ביִבָּסִמ םֶכָל רֶׁשֲא םווגה
 יּכיפ :אֹובְל ּובְרְק יּכ ילֵאָרְׂשִי יֵמְעל ּוָאָשִתְי םֶכיִרַפּו יּונָּתִּת יםֶבְּפִנַע

 יִתיֵּבְרִהְויפ :םָּתְעַרְזִנְו םּתְדבעְַו יםכילַא יִתיִנפֹ םֶכיֵלֲאֹי יֵנְנִה
 :הָניִנְּבּת תֹובְרֲחֲהְו םיִלָעָה ּובׁשְנְו הלָּ לַארְׂשִ תיָּב לכ םָרָא הכיל

 םָכְתָא ִתְבַשוהְ רפי ּובְרְו" הָמהְבּו םֶרֶא סכילע יִתיּבְרִתְויי
 :הָוהְי יִנָאדיִּכ םָּתְעַדיְו םֶכיִתְשאְרִמ ייִתֹבַטיֵהְו םֶכיִתוְמְרְִּ
 םֶהְל תייִהְו "ףּושרִיִו לַארְׂשִ יִמַעְִתֶא םֶדֶא םילֲ ייָּתְכַלְוהְו יל
 ינדַא רַמָא הָכיפג  פ :םֶלְַּשל דֹוע ."ףסות-אְלְו הלחנל

 15 ל 3? 'דָאָו | < 6% הָלָכְו | 16 6 עדו | ספ 36, ד *1 לע 6 6 | ל 5
cf 13,10; <6)%( || 6תַמְמש 61359 | 3 1 "יִבּו . prbהְל 6 6 | 6 תוממש; | ' 

 davri tod ariuagefjvaL 0:66 kai גג 0066; 1 ? cf) 6. 7( םֶתאָשְנ םֶתְּמְלְּ |

 4 * 61 6 6 | * 65 'אלְ | < 1? זּובְל | 5 * 4 65 | ל 10155 Edd QW הָלְּ |
 e 6 sol= החמשב, prb 41 לכ cf $-| 9% crrp; prb 1 (cf 4( זבלו געלל | 6 * 83

nonn MSSל 68 לע || 8 * 6 םֶכְבָנְעג  | fit alאלו | ל 61 6 696 | ל == >6,  
 'יפנע | ;P>60 | = 6 karagdrerar | % <6 | g °° 8 ‘JN יכ >6%א |
 ||b-b >6ASA < 6 'ִלָע | דס QMS ולָּכ | זז °° >6 ; add? ||” ins םֶכָל 5% | 2 *%

 יִתְרלוהְו | * 1 6 68 םֶכ-- | < 1 6-68 םֶתיִיַהְו | 1c 63 ּופְסות
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 :תייִה נג תֶלּכַׁשֶמּו ייִּתֶא םָדֶא תֶלְבִא יִםֶכָל םיִרְמֲאי ןַעָי הֹוהְי
 ינדא םָאְנ דֹוע"יילְׁשכְת אל יג דוע יִלָכאְתְראל טֶדֶא ןכל+
 אל םימַע תַּפְרֶחְו םייגַה תַמְלּכ לוע יִּדִילַא עימשאה אלו5 :הְוהְי
 2 :הוהְי יָנֹדֲא םָאְנ ידוע יֵלְׁשְכַת"אְל ףיוגוי דֹועדיִאְׂשִת
 -לע םיִבְשי לֲארְׂשִ תִיַּב םרָאדןֶבול :רמאל יא הָנהְידרְבְד יקי
 הָתְיָה הָדִנַה תֵאָמְטְּכ םתולילעבו םֶכְרַדְּב ּהָתוא ּואָמַטיו םָתָמְרַא
 -לע ּכפְׁש-רַׁשַא םַּהְדלע םֶהילע ּיִתָמח ָפָשָאָר :יִנָפְל םָּכְרַד
 תֹוצְרַאְּב ּורְַו םיגַּב םָתֹוא ץיִפָאְוט :יָהּואְמִט םָהיִלּולְגבּ ץֶרֲאָה
 יש אְּברְׁשֲאי יוגה אובר :םיִּתְמַפְׁש םָתּולילעכְ םֶּכְרדְּ

 ואב"רׁשַא םִּונַּב לרשי תי הלל רשא | שק םש"לעי לא

 אל הוהָי יא לַמָא הָכ לֵאָרְִׂדתיבל רֶמֲא ןפלי פ :הָמְ
 םֶּתְלַלִח רֶׁשֲא יִשְדְקָשְלְםִא יִּכ לֵאָרְׂשִי תִַּב הָשע ינַא 'םֶכְנַעַמְל
 םִיֹוּנַּב טלחמה לולְּגַה יַמְׁש-תֶא יִתשדקְו :םש םָתאַּברְׁשַא םִיּוּגַּב
 יהוהְי ינדא םֵאְני הֶנהְי יגַאדיּכ םיוגה ּועְדִיְו םֶכֹותְּ םָּתְלַלִח רֶׁשֲא
 םֶכְתֶא יִּתְצַּבִקְו םיוגַהְִמ םֶכְתֶא יִּתְחַקְלְוצ :יםהיניעל ימָכְב יִשְדְקַהְּב
 םֶכיִלַע יּתְקַרָזְו5י ּוםֶכְתַמְדַאדלֶא םֶכְתֶא יִתאַבַהְו יתֹוצְראָה- --
 רַהַטַא םֶביִלּולגְד לָּכמּ םֶכיִתּואְמַט לָּכְמ םָּתְרַהְטּו םיִרּוהָט םימ
 יִתְרְסַהְ םֶכּבְרְקְּב ןּתֶא השְרַח ַחוָרו ׁשֶדָח בל כל יִּתַתְנְו םָכְתֶא
 ןּתֶא יַחּורדתֶאְוי :רָעַּב בל םֶכְל יִתַתְנו םֶכְרָשּבִמ ןְבֲאָה בֶל"תֶא
 :יםִתיִׂשעו וְרְמָשִּת יֵטַּפְׁשִמ ובלת ל יקחְּבירָשַא יתַא יִתיִשָעְו יבָכּבְרְקִּב
 יִבֹנֲאְו םעל יִל םֶתיִיָהְו םֶכיֵתְבַאל יִּתַתָנ רֶׁשֲא ץֶרֲאְּב םָּתְבִׁשְִו
 יִתאָרְקְו םֶכיִתואְמְט המ םֶכְתֶא יִתְעַשוהְר ;םיהלאל םכל הָיִהֶא

 יִפתֶא יִתיֵּבְרהְוי :בָעְר םכילע ןְּתֶאאָלְו ותא יַתיּבְרהְו נה
 בַעְר תַפְרָה ידוע ּוִחְקִת יאָל רֶׁשֲא ןעֿמְלי הָרָשַה תַבּונְתּו ץֵעֶה
 םיבוטדאְל רֶׁשֲא םֶכיֵלְלעַמּו םיעְרַה םֶכיֵכְרּדזתֶא יםָּתְרַכְזּויי :םִיַּב

 ךייוג | 4 316 א עמ  jSlcK Vrs Tb, 0ל םֶרָמָא 8 | * תא [°° 13
 | (? ₪1 6 6 0 + 13% etdףיוגו, 0 ךייזגו | יס ִלֵּכַׁשת | 15 * 1 ךילע 6 6 | ל

18 = >6F#(%), prb add | rg 68 Da] | 20 *1 6 nonn MSS Vrs ואביו | 
5 8, frt dl | =°1?c 6 םֶרָמָאְּב | 21 ins c Gf םֶהיֵלֲע | | .פפ 61 6 9 | 

 םֶכ--|  | 23 = >6F#(%); add || * nonn MSS D2 || © 8 et nonn MSSל 6 םֶכָל
24 7% 1 prb 6 nonn MSS 5 ראהְזִמ' | 26 6 ev vuiv | 27-* 6+ 26 | 2 prb dl 

cf 8; 6 iva || © 356*60 + םֶתִא | 30 ** 3 sol אלו | ל >6F (°&) | ar°S 
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 806 לאקוחי 37,10—36,32

 םָכְנְעַמְל אל וםָביֵתְבעֹוּת לַעְו םֶיִתְנוָע לע םֶכיֵנפְּב םָתֹטְקְנּו
 תיִּב 'םֶכיִכְרּדִמ ומְלָּבִהְו ושוב םֶכְל עַד הוה יינֹרֲא םִאָנ הָׂשֹעיִנַא
 לָּכַמ םכְתֶא יֵרֲהְמ םויַּב הָוהְי לא לַמָא הָכפ 5 לֵאָרְׂשִ
 המשנה ץֶראָהְוצ :תֹובְרָחֲה ּונְבְִ םיִרָעָה-תֶא יִּתְבַשוְהְו םֶכיֵתֹונֹוע
 ץֶרֲאָה ּורְמָאְו :רבוע-לָּ וגיעל המָמְׁש הָתְיָה רֶׁשֲא תַחַת דבָעּת
 תֹוִחְרֲהַנַהְו תומשנהו תֹוָבָרֲחָה םיִרְעָהְו ןְרע-ןנְּכ הָתְיָה הַמְׁשִנַה ּוזלַה
 יִנֲאויֵּכ םֶכיֵתּוביִבְס ּורָאָשי רֶׁשֲא םִיֹוּנָה ּועָדָיְו ּובֵׁשֵי תָֹרּוצְּב
 :יִתיֲִׂעְו יִּתְרַּבּר הֹוהְי נא הַמְׁשנַה .יִּתַעַטְנ תוסְרַהְּגַה יִתיִנָּב הוה

 לַארׂשִי-תיבְל ׁשֶרָּרִא תאְז דוע הֹוהְי ינדַא רַמָא הבז פ
 כשר ןאַצַּכ םיִׁשְרְ ןאצּכ :םָרֲא ןאצּכ םֶתא הָּבְרַא םָהָל תושעל
 די ּועְְְו דא ןאָצ תֹוִאְלַמ תֹובָרֲחַה םיִרְעַה הָניְהּת ןַּב ָהיִדְעומְּב
 פ  :הָוהְי יִנַא

 ָךֹוָתְּב יִנָחיִנְינ 'הֶוהְי יֵחּורְב יִנָאְיִצויַנ הָוהי-דִי יִלָע יהָתִיַהי 7
 ביִבָס ו ביִבְס םָהיֵלע יִנריִבָעָהְו :"תומצע הֵאָלִמ איִהְו הָעְקּבַה
 רמי :רֲאָמ תושב יהנו "הַעָקַּבַה ונפל דאָמ תוָּבַר הָגָהְו
 הָּתַא הָוהְי יִנדַא רֿמאָו הָלֲאָה תֹוִמָצעֶה הָניִיִחְתַה םֶלָאְְִּב ילא
 םָהילא תְרַמִאְו הָלֶאָה תוָמָצַעַה לע אָבְּנַה לא רָמאיו+ :ָּתָעְרִ
 הֹוהְי *ינדַא רמא הפ: ם :הָוהְידרַבִּד ּועמש תושביה תֹומַצעֶה
 םָכיֵלֲע יִּתַתָנְוֿ :'םַתייחְ ַחּור םֶכָב איִבַמ יֹנַא הָּגַה הָלֶאָה תֹומָצעְל
 ַחְּר םֶכְב יִּתַתָנְו רוע םֶכיִלְע יִּתְמְרְקְו רָשְּב םֶכיֵלֲע יתְלעהְ םיִליִנ
 לוקי ייֵתיִוַצ רֶׁשֲאַּכ יִתאָּבְנְוז :הָוהְי יִנֲאִּכ םָּתעַיִו םֶתיִיְחְו
 יִתיֵאָרְו :ומצעְ לֶא םַצָע יתומצע ףבְרְקתו שַעְְדהּגָהְ ָאַרָנַהְּ
 ַחּורְו .הלעמלמ רוע םהילע םרקיַו הָלָע רׂשָבּו םיִדנ םָהיִלֲעהָנַהו
 ָתְרַמָאְו םֶדָאְְוִב אֵבָנַה ls אֵבָנִה יל רַמאינפ םֵהַּב ןיא
 יֵחְפּו ַחּורָה יִאְּב תוחור עֶּבְרַאמ הוה יינרַאורַמֲא- הֹּכ ַחּורָהלֲא

 חורה םָהָב אּובְּתַנ יִנָגצ רֶׁשֲאּכ ייֵתאָּבַנִהְוי ית הָלֲאָ םיִגּורֲהַּב

S+(a vis v) malis et non moriemini | 33 prb dl cf 632 5 >> | ל  

Cp 37,1° 6S | 8$8?( | 35 >8 | 36 659 'טגו | 37 133 | ( 
 זחורב | < i Vrs, prb dl | 168 (6*--) 6 םֶדֶא תומצע || 2 = 5 ְּבַּב | ">6;
 3'שבי | 3 616 6 | 4 nonn MSS 6% 5% + םֶדָאְַּב | 5 * 61 6 6 || * 6 םייַח,

dl | " 51 | 6 6 יִחּור | 7 5 355 6889 ינּוצ | ל 'ק >6ל (6י%,  prb 

 'ִגהְּב | %1 הֶנְבִב- | < 2155 6 'ִעָה | 8 16 39 םֶרְקיַו | 9 16 6 לע| * 1

 6 6 | 55 (6%%) || 4 21MSS ּיָחְו | זס * prps בנו
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 ףַמָאיִו ו :'דָאָמ דֶאָמ לדגי "ליח םָהיִלְגִרלַע ּודָמַעיו ויחי
 םיִרָמְא "הָּגִה הָמָה לַארְׂשִ תיִבדלָּ הָלאָה תֹומַצַעָה םֶדָּאְדְִּ לא

 תְרַמאְו אְֵּּבַה ןכלי> :ּונל ּונרגנ ונתְוקת 'הְָָאְו ניתומְצ שב
 יִתיִלֲעָהְו םֶכיֵתּורְבִק"תֶא חתפ יגַא הּגַה הוהָי 'ינדא רמֲא"הּכ יםָתיִלַ
 םָּתְעַדיִי :לֵאָרְׂשִי תַמְדַא"לֶא םֶבְתֶא יתאבהְו מע םֶכיֵתורְבּקִמ םֶכְתֶא
 םָכיֵתֹוָרְבקִמ םָכְתֶא יִתּולֲעַהְבּז םֶפיַתְורְבְקתֶּא יִחְתַפְּב הָוהְי יָנֲאיּכ
 םָכְתַמְדַא-לַע םֶכְתֶא יִּתְחַנַהְו םֶתיִיִחְו םֶכָב יִחּור יִּתַתָנְוצ :יֵמע
 פ  :הָוהְיםאָנ יִתיִשָעְו יִּתְרְּבַּד הָוהְי נא יִּכ עַד
 ידָמֶא ץע ףלדחק םֶדָאְְֶב התאו :רמאל יא הָוהי"רבְ יהי
 בֹוָתְכּו ידָחֶא ץע 'חקלו ורבה לֶאְרְשי יִנְבלְו הלּוהיל וילֲע בת
 םֶתא בֵרָקְוע :ֹוָרֵבֲח לֵאָרְׂשִי תיֵּבדילָכְו ירא ץעי ףסויל ויל
 ורמי ירשאכוי5 דדי יםיִדֲחַאל יָהְו ידֲחֶא ץעל ךל" דָתֶא-לַא דָחֶא
 םֶהְלַא רבב יל הָלֶאהַמ וגל ריִגַת-אולֲה לרמאל ּךְמַע יֵגְּב ףילא
 םִיַרפֲאדִיּב רֶׁשֲא ףסוי ץעדתֶא חקל יִנֲא הָּגַה הָוהְי *ינדא מאהב
 םֶתיִשַעַו יהוה ץעזתֶא ויִלָעְ" םתֹוא יִּתַתְנְו יָֹרְבֲח לֵאָרְׂשִ יֵמְבְׁשְו
 'םהילע בָּתְכִּתִ רֶׁשֲא יםיֵּצֲעָה ּויָהְויצס ידי דַחֶא ּויָהְו דָחֶא ץעל
 הקל ינַא הֵּגַה הֹוהְי ינדַא ַמֲאדהַּכ םֶהְלַא רָּבְְו :םָהיִניעל ל ךְיּב
 ביִבָּסִמ םֶתַא יִּתְַּבַקְו םש- וכלה רֶׁשֲא םִיּוּגַה ןיִּבַמ לאְרשו יִנְּב"תא
 ץֶרָאְּב דַחֶא יוגל םתֵא יִתיׂשֲעְו> :םָתָמְדֲא"לָא םֶתֹוא יִתאֵבַהְו
 יֵנְׁשְל לוע=יהיְהי אָלְו למל םלכְל הָיִהְי דָחֶא למה לֶאְרשי יָרָהְּב
 דוע ּואמַטִי אלו הע תֹוכְלִמַמ יִּתְׁשל דוע וצֲחִי-אלְו םיוג

 לָּכִמ םֶתא יְִעַּוְהְו םָהיִעׁשִפ לֶכְבּו היקב םֶהיֵלנְּב
 יגַאְו םָעָל יִלּויָהְו םֶתּוא יִּתְרַהְטְו םֶהְב ּואְטֲח רֶׁשֲא יָֹהיִתְבְׁשֹומ
 הָיְָי 'דָחֶא הָעּורְו םֶהיִלַע למ רד ִּדְבעְו+ :םיקלאל םֵהָל הָיְהֶא
 ro » 6 cuvarwy || 55 636 TN ב7( | rr * 6 הָמָהְו cf 80; קזקs םָּנַה |
 b 1 6 696 'בא | 12 6F (6k) | * alc6 | 5 alc<° 6008 | 3 6 יִתּולַעַהְל
 יִמַע תֹורְבָּקַהַמ | 16 * >6 | * >6; + 1 | = 0 ויָרְבַח 6 ;Vrs  ורָבַח | 4 קז

 1 6 6 ףל חקו | < 16 54 6 רַחֶא | Ff prb add | 5 16 1315 9 לכל: | 17 <>, |
 ₪ ;dl 6 = 41--םֶרְסֶאְל | * >6; ₪16 3 דָא ץִעְל | 18 * כצט 1 6 6'אכ הָיָהְו|
 5 >68 |> | דפ * 4 6 6 | ס וויָרְבַח | = וילע >8; 1 6 6 הדוהי ץעזלע |
 =4 6 הָדּוהְי דָיְּב דחא ץעל ּויָהְו prמ 56 1 | 20 ** 8 םיצעהו | 5 5+-חק |
 22 *6 יִצְרַאְּב | ל 6 א. ipxwv (id 24 = איִשַנִפ | 5 <6(% 3,41 | % 0 עז ּויָהְי |

> dl 6 | 23 *°>6, prb add || ;ל 16 5 'תובושמ IMS םֶהיֵׁשּפ cf 6 | 
 . >8ל |  cf 22°לי; 3 ° 24



 808 לאקזחי 38,12—37,25

 -לע ּוָבָשַיְו5 :םָתֹוא ּושָעְו ּוְרָמְׁשִי יֵתְקֲחְו וכלי יֵטָּפְׁשִמְבּו םֶלָכְל
 ּובְׁשִיְו יםכיֵתֹובַא ּהָבובְׁשְי רֶׁשֲא בעל יִדְבַעְל < יִּתַתַנ רשא ראה
 םֵהָל איִׂשָנ יִדבע דִוָדְ יםלוע"דע םֶהיֵנְב יִנָבּו םֶמיִגְּו הֶּמַה ָהיִלָע
 םיִּתַתְ יםתוא הָיָהְי םלוע תיִרְּב םולש תיִרָּב םָהְ יִּתְרְכְֿפ :םלועל
 יִנָּבָשָמ הָיָהְול :םלועל םֶבותְּב יִשּדְקַמִתֶא יִּתַתַנְו 'םתוא יִתיִּבְרהְו
 יִּכ םיוּגַה ועדי :םַעָל ילנה הָּמָהְו םיהלאל םהל יִתיִיֲהְו טהילע

 פ = מעל םֶכותְב יִשְּקַמ תְֹּב לֶארְשִיתֶא שָקקמ הוה ינא
 גוגדילָא ךיִנָּפ םיִש םֶדָאְְְּב* :רמאל יִלֶא הָנהְי-רבְד יִהְיַני 8

 הָּכ ָּתְרַמָאְו :ויִלע אֵבָּנַהְו לָבְתו ְּךֶשִמ שאר איִׂשְ נונה ץֶרֶא"
 יּתְבְבושו+ :לָבְת ףשמ שאר איִשְנ גוג לולא ינ יִנָנַה הָוהְי יָנֹדֲא רַמָא
 םיִשְרַפּו םיִסּוס ליחלְכתֶאְו ְתֹוֲא יִתאַצוהְו יִייַחְלְּב םיִחַח יִּתַתָנְו
 גיל יתֹובְרֲח יִׂשְפְּת" ןִנֶמּו הָּנִצ" בֶר להק םֶלָּ לולב ישב
 תיָּב היּפָנַאלכְ רַמגֿ :"עֶבֹוכְו ןנָמ" יל יםַּתֶא טּוָפּו שּוְכ םֶרּפפ
 ןֹּכִהל ִּדִּתַא םיִּבַר םימע ויפנַאלְּ-תַאְוי ןופַצ יַתַּכְרַי הַמְרנֹוּת
 :רָמָשָמְל 'םָהָל ָתִיָהְו "לע םיֶלָהקַַה ףֶלָהְק"לכְו הָּתַא יל ןְכָהְוי
 תָבְבֹׁשְמ וץְרַא-לָאו אוָבְּת םיִנָשַה יִתיִרֲחֶאְּב דקֶּפַּת םיִּבִ םיִמּיַמִ
 הָּבִרָחְל ּויָהְרֶשַא לארׂשי יִרָה לע םיִּבַר םיִמעָמ תֶצָּבִקִמ "בָרֲחַמ
 הֶאושַּ תיֶלֲער לכ חטבל ּובְׁשִיְו 'הָאַצּוה םיֵּמַעַמ איִהְו דיִמָּת

 םיבר םיִמָוְּיֿפגַאלָכְו התא *הָיַהְת ץֶרֲאָה תופכל ןְגעְּכ "אוב
 םיִרָבְד ּולֲעַי אּוהַה םיַּבּוהָיָהְו הָוהְי ינדא רַמָא הכס ס :ָדָתֹוא
 תֹוֹוָרּפ ץֶרָא-לַע הָלֲעֲא ָתְרמָאְויי :הָעָר תבשחמ ָּתְבִׁשָחְו ָָבָבְל"לַע
 ַחיִרְבּו הָמֹוח ןיִאְּב םיִבְשי םֶלָּ הטל יִבָשי םיִטְקְׁשַה אֹובֲא
 תֹובְרֲח- לע יִּפְדִי ביִשְהְל זַב זבל לש לשל :םָהָל ןיא םִיֵתְלְדּו
 רובל יבש ינקו הָגְקִמ 'הָשע םיוגמ ףּאְמ ע"א תובָשוְנ

 25 +1 6 68 םֶה-- |? >6 | 26 *] םּתֲא | ft ,%(6<>  6 65 61 םיתתנו
 6 1? 'עטנו | 27 68םֶהָּב | Cp 38, 2 * 1 6 115 6 לע | 6 'או, 5 'א"לעו

frt add; 3 ef congre-1 ףילע 6 6 | 4 55 >6(%) ;  | add? cf3מ הָצְרַא ' psקז 

 gabo te; 1? TAO: | * 60 owparac (ןוירש ? | = >6; 5 'bבו 'ִצְּב | 6
GASAטססו | ° <8 | 5-5 \/ kaiחו עבוכו || < <; 5 פק ום 5 || 5 * >60%); 6* ' 

 'כְבּו 'מְּב || 6 = 6 ךיִמ cf 15 | *-ל 1 6 68 לכו |7 ** >8 | 16 6 יִל |8*8
 יש | ל ג לע | < קצק בֶרחַמ 41 הָּבְרָחַמ | % >5, קזמ 460; 6 ץרא קז ירה |
 * >3 ('עָכְ); קז 1 6 6 ָתאָבּו | ? 61 6 80 | * ךּתֶא | זז * ins 6 Vrs לע |

Vrsbyj | 6ל 1 6  | r2°6°7, prbl6% ןיִא (6ג םיִרֲעְּב) ץֶרֲאְּב |  : 
 686 ישע | % >6(%).
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 לֶלְׁשְלַה ְףְל ּורְמאָי 'ִיִריִפָּכדלָכְו שישְרַת *יִּרְחְסְו ןֶדְרּו אָבָשיי :ץֵרָאָה
 תחל בַּהֶזְ ףַסָּכו תאשל ףלָקק ָּתְלַהְַה זַּב זֶבְלַה אָב הָּתַא לֶלָש
 ּתְרַמֲאְו םֶדָאְ-ְוִב אָבָּנַה ןָכְל< ס ילד ללש ללשל ףינקו הָנָקַמ
 לַארְׂשִ ימַע תָבָשַּב אּוהַה יב אוָלַה הָוהְי נא רַמָא הָּכ נֹונָל
 םיִּבַר םיִמעְ הָתַא ןופצ יִתּכְרימ ךְמוקַמִמ ָתאָבּויפ עדת טבל
 יִמַעְדלַע תילֲעְופ עבה ליחו לודָּג להק םׂלכ םיִסּוס יִבְכְר ְּךָּתֲא
 ליתואיבהו יֹהיְהְּת םימיה תיִרֲחאְּב ץֶרֶאָה תוסכְל ןַנעּ לַארׂשי
 :ינוג םֵהיֵיֵעְל ְּךְב יׁשְדְקַהְּב יתא 'םיוגַה תַעַּד ןַעַמְל יֵצרַא-לע
 םיֵנֹומְדק םיִמָיְּב יִּתְרַפּדרַׁשַא אא ה יהוהְי ינדַא רֿפָא-הַּכל
 ָךִתָא איִבָהְל םיִנָש םֵהָה םיִמָיַּב םיִאְּבנַה לארׂשִי יִאיִבְנ יֵדָבע יב
 לֵאָרְׂשִ תַמְדֲא-לע : גוג אוב םִייְּב אּוהַה םִיַּבו הָיָהְו :םָהילֲע
 יִתְרְבע-שַאְב יִתָאְנְקבּוופ :ייִפַאְּב יִתָמַח יהלעת הָוהְי ינדא םֶאְנ
 :לֵארׂשִ תַמְרַא לע לוד שער הָיִהְי אּוּהַה םויּבו אלמא יִתְרַּבְּד
 שָמָרֶהְ לכו הָרָשַה תֶיַחְו םִיַֿמָׁשַה ףועְו םִיַה גָד יִנָּפִמ ׁשֲעְרְו>ס
 םיִרָהָה ּוסְרָהְנְו הַמְדֲאָה ינפ-לע רֶׁשֲא םֶדֶאַה לכו הָמְדֲאָה- לע ׂשַמֹרָה

 -לָכָלי ויל יִתאְְו=י ולְּפִת ץֶרָאְל הָמֹוח"לָכְו תֹונְּמַה ולָפנְו
 יִתְּפְׁשִנְי והָיהְּת ויִחֲאְּב שיא בֶרֲח הָוהְי 'ינדא םָאְנ יֹבָרָח יִרָה
 ריַטְמַא תיִרָפְנְו שא שיִבָּנלָא יֵגְבַאָו ףטוש םֶשָגְו םֶדבּו רָב תא
 יִתְשְּקְתַהְו יִתְלִּּגְתַהְויי :וּתַא רֶׁשֲא םיִַּר םיִמַעְלַעו ויִּפִנאלַעְר ויל
 הָּתַאְוו 39 ם :הָוהְי יִנָאדיִּכ ּועְדָיְו םיִּבַר םיוג יִניִעְל יִּתְעַדונְו
 מילא יִנָנַה הָוהְי יינרַא רַמָא הּכ ּתְרַמָאו גוג-לע אָבְּנַה םֶדָאְְב
 ךיַתילעהו יִיִתאָשָשְ יִדיִתְבְבְשוי :לָבְתְו ךָשְמ שאְר איִשְנ גוג
 דיִמ ךֶּתְשק יִתיִּכְהְוּי :לֵאָרְׂשִי יֵרָה- לע ְךֵתּואְבֲהְו ןּוָצ יֵתְּכְיִמ
 ּהָּתִא לֹוֿפִּת לָאְרְשְי יִרָה- לע :ליֿפַא ְְניִמְי דּיִמ ְּךיֵצֲחְו ךְלאמש
 הֶדָשַה יִתיַחְו גל רוָּפַצ טיל לתא רֶׁשֲא "םיִמַעְו ףיִּפִנַאדלָכְו
 ינדא םֶאְּג יִּתְרַּבַד יָנֲא יִּב לוָּפַּת הֶדָשַה נפל :הָלְכֲאְל ךיִּתַתְנ
 13 * prps ָהיִרֲחֹפ | c bזצק; סזפ 1 ָהיֶנֲעַנְּכ cf Jes 23,8), al( הילר 6 6 ָהיֶרָפְּכ
 cf 96 | < >6 | *>600 || 14 * ₪ 6 6 | "1 6 6 רֶעִּמ | 15 >68 | 3;16°2

 venies | * 3MSS 6 ‘Am | > dlc 6080 5 | 17° 6+- גונְל(=-) | * 16
 32( הָּתַא | 5 6 שו; vel ₪ vel 1 6 3 הָלֵאָה םיִנָשַבּו | 18 * 36 קֵלְדַּת |
 5 >6 0, 41 | 20 3 תֹולְּנִמַה | 21 < קזקפ 6 6 הָרָרֲחלְכְל | * 4 6 6 |
 Cp 36, 1 * 61 6 6 | * 1 ףיִלְע 6 6 | 2 52 + 4: ול ףיִּתְכשִמּו | ל שק ? 6
 ףיתאצוה| 4669 | 3 >5 | 4 * זמ!( MSS 587 + םיִּבַר | ל 6+ 500000 |

5 88 ‘nh, frt 1; 2MSS 6 חילכו' | 5 dlc 6. 
Biblia: 
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 810 לאקוחי 23—39,6

 ינֲאיְּכ ּועְדְָו תטָבָל םֲִאָה יֵבָׁשיִבּו גונָמְּב ׁשֵאייּתְמַלְׁשְופ הוה
 -תֶא לָחַא"אָלְו לֵאָרְׂשִי מע ךּותְּב עידוא יׁשְדְק םֶש-תֶאְוז :הָוהְי
 הָּגַהְי :לֵאָרשִיּב שודק הָוהְי יִנֲאיּכ םווּגַה וָעָדְיְו דוע יִשְדְקיָש
 ּואְצַיַו5 :יִתְרַּבִד רשא םויַה אּוה הָוהְי יִנדַא םָאְנ יהָתָיְהְנְו הָאָבי
 תֶשְקְּ להָנַצְו מ קֶשֶנְּ יקשה ורעב" לאָרְׂשִי רע ו יֵבָׁשי
 ואָשְידאָלְר :םיִנְׁש עַבָש שא םֶהְב ורעב חמַרְבּו די קמ םיֵּצֲחְבּו
 לְלׁשְו שאורעבי קָשַנַב יִּכ םיִרָעיַהְְִמ ּובָטְחְי אָלְו הֶדָשַהןִמ םיִצָע
 הָיָהְווי ם ::הוהְי נא םָאְנ םָהיֵזְוְּב"תֶא וזְזבּו םֶהיֵלְלְׁש תֶא
 תמדק 'םיִרְבְעָה יג לאָרְׂשְִּב רֶבָק יםָשםוקמו גונל ןָּתֶא אּוהַה םויַב
 הנומַהלּכתֶאְו גוגדתַא םָׁש ּורְבָקְו 'םיִרְבָעָהדתֶא איָה תָמָסחְו םִיַה
 ץֶרָאָהְתֶא רהט ןעַמְל לֶאָרְׂשִי תיֵּב םּורָבְקּויי :גוְנ ןומה איג וארו
 יִדְבָּבַה 'םֹוָ םשל םֶהָל הָיָהְו ץֶרָאָה םעילָּכ 'ּורָבְקְוי :םיִׁשְדֲח הַעְבְׁש
 יםיִרּבקִמ ץֶרָאַּב םיִרבֹ ליב דיִמָת יִשְנַאְנ+ :הֹוהְי יָנֹרֲא םָאְנ
 הָעְבַש הָצְקִמ ּהרהְטל ץֶרֶאְה יִנָּפלע םיִרָתָּנַהדתֶא םיִרָבָעָהתֶא
 הָנָבּו םֶדֶא םִצֲע ּהָאְרִו ץֶרָפְּב .םיִרְבעָה ורבע :ּורְקחָי םיִׁשְדֲח
 -םש ג גג ןימה .איִּנַלֶא םיִרָּבְמַה ותא ורבק דע ןויצ ולצֶא
 ינֲֹא ורַמָא-הּכ םֶרֶאְדְןְב הָּתַאְול ם :ץֶרָאָה ּוָרֲהָטְו 'הָנומַה רי
 ּופְסֲאַה ּואֹבְו וצְבָּקַה הָדָשַה תיַחולָכְלּו ףנָּכ" לָּ רוֿפצל רֹמָא יהֹוהָי
 לארי יִרָה לע מ חַבָז כָל הבז יִנַא רֶׁשֲא יִחְבָזלַע ביִבָּסִמ

 יֵיִׂשְניְַו ולכאת םיִרובנ רָשבי סד םֶתיִתְשּו רֶשְּב םתְלכֲ
 לִּכ ןֵׁשְב יֵאיִרְמי םיִרְפ םידּותעְו םיִרָּכ םיִליַא ּוְתְׁשִּת ץֶרָאָה
 יִּתְחַבְז-רֶׁשֲא יִחְּבִּזִמ ןֹורְּכְׁשְל םָּד םֶתיִתְשּו הָעְבָשְל בֶלֲחםְּתְלַכַאופ
 הָמֲחְלִמ ׁשיִא"לָכְ רּוּבַנ יבָכְרְו סוס ָנחְלש" לע םַּתְעַבְׂשו>> :םכְל
 -תֶא םִיֹוּנַה- לכ ואְרְו םִֹונּב יִדּובְּכ"תֶא יִּתַתְנְויי :הָוהְי 'ינדַא םָאְנ
 לֵאָרְִׂי תיּב ּועֶדיְו= םֵהְב יּתַמַשְרָשא יִדָיתֶאְו יִתיִשָע רֶׁשֲא יֵמַּתְׁשִמ
 יּכ "םיִוַּה ּועְדָיְו :הָאְלָהְ אּוהַה םִייַהְדְוִמ םֵהיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲא יִּ
 6 6 גוגַּב | 7 = 8MSS ARUBA שו 'דק | 8 == ?; 8 6 6 םויָה אוה אָב,
 sed cf 68 | ף << קזע 1 6 3 שֶא 'בו | ל 6 0 תיִנֲחַו; קזקצ 'נח ץַעְו |
 ro dl 6 6 | rr * 69 D |  ?; prps םיִרָבַעָה | = ?; כז איֵּגַה"ִתֶא ּומְסָחְו 4

prps1* 68 םּורָבְקּו | ל 1 6 8 יב | < 61 6 68 | 14 * 6 רבקל; c63 || 13  
 רקַחל (ץe1 םיִרְקַחַמ) | 8 | 16 = crrp; prps: al ומה רַמָנְו 4 ּורבקו
 ונהל Dy cf rr | דד ™ fit 6 8 wsp post הדשה ; dl ינדא 6 6 | 18 = 6
 יא | 20 * 6 בכר cfs | * 41 6 6 | 21 6 םֶכָּב  קזקפ גוגְּב | 23 * 6



39,24—40,7 EZECHEEL 81I 

 םֶהָמ ינָּפ רֶּתְסַאְו יִבדּולעמ רֶׁשֲא לע לֵאָרְׂשִידתיב לג םֶנועַב
 םֶהיִעְׁשַפַכּו םֶתֶאָמְמְכײ :םלּ בֶרָחַב לפיו םָהיֵרְצ יב םָנִּתֶאְו

 הוי ינדא מא הָּכ ןכליפ ם :םָהמ יִנָּפ רּתְסַאְו םתא יי
 יִתאָּקְו לֶאָרְשִי תֵּבלּכ יִּתְמְַרְו בקע יִתיִבְׁשתַא ביִשֶא הָתע
 יָביּלֲעֶמ רֶׁשֲא םָלעַמ"לְּכ"תֶאְו 'םֶתְמְלְּכתֶא יֹוׂשָנְו :יׁשְדְק םֵׁשָל
 -ןִמ םֶתוא יֵבְבוׁשְּךז :דיִרֲחמ ןיִאְו חַטֶבְל םֶתָמְדַא-לַע םָּתְבְשְּ
 םיוגה יָגיֵעְל םֶב יִּתְּלקַנְו יָהיֵבְיִא תֹוצְרַאָמ םָתֹא יּתָצַּבְִו םיִמַעָה
 םִיוּגַה-לָא םָתֹא יָתֹולְנַהְּב םֶהיֵהְלֲא הָוהְי יא יִּכ ועדי :'םיּבַר
 ריִּתְסַא"אָלְופ :'םש םֶהָמ דֹוע ריִתֹואאָלְו םָתְמְרַא-לא םיִּתְסַּנְכְו
 יָנוֲא םָאְנ לֵאָרְׂשִי תבל יִחּור-תֶא יִּתְבַּפָׁש רֶׁשֲא םָהֵמ נָּפ דע
 | פ וה

 רֹוׂשֲעְּב יהָנְׁשַה שארְּב' ּונֲתּלְנְל הָנַׁש ׁשֵמָחְו םיִרְשָעְּבי 0
 םּוּיַה וםָצֲעְּב ריִעָה הָתָּכִה רֶׁשֲא רחַא הנ הרָׂשֲע עֵּבְרַאּב ׁשְדהַל

 םיִהְלֲא תואְרַמְּבי יהָמָש יִתא אביו הֹוהי-דִי יֵלְע הָתְַה הּוַה
 -הָנְבַמַּכ ויִלָעְ דאָמ ַהֹבְג רַהֹלֲא יִנָחיניו לֵאָרְׂשִ ץֶרא-לָא יינֲאיִבָה
 יתָשחְנ הֶאְרַמְּכ 'ּגהַאְרַמ שיִא"הָּנַהְו הָמָׁש יתוא יאיביו :'בֶנִּמ ריע
 ילא רָּבדנ4 :רַעָשְּב דַמע אּוהְו "הָּדִמַה הָנְקּו ודָיְּב םיּתְׁשַפ"ליִתְפ
 -רֶׁשֲא לֵכָל ךְּבִל םיִשְו עֶמָׁש ְיִנְזָאְבּו ְךיִניֵעְב הֶאְר םֶרֶאְּב ׁשיִאָה
 -לָכ"'תֶא דֶגַהי הָּנֲה יהָתאָבַה הָבְתֹוִאְרַה ןעמל יִכ ךְּתּוא הֶאְרמ ינַא
 ץּוחמ המוח הֵּגַהְו :לֵאָרְׂשִ תיבל הָאר הָּתַארִׁשַא
 חַפֹטְו הָמַאַּב תֹוָמַא-שׁש הָּדִמַה הָנָק ׁשיִאָה דיִבּו ביִבְס \ביִבְ תבל
 אובו 6 :דָחֶא הָנָק יהָמֹוקְו דָחֶא הָנָק ןננְּבַ בֵחָרייתֶא דמי
 ףָמ"תֶאֹודָמ ףתלעַמְּב ילַעיַו הָמיִדָקַה ךְרֶב ויְנָּפ רשא יבעָש"לֶא

 דד -

 הנק אָּתַהְול ;יבֲחְר דָחֶא הָנָק דָחֶא ףס תאו יבֲחר דָחֶא הָנָק רעַשה

 onn MSS 0 Vrsת *  || 26םֶּתִא | 25 * 0 תּובש | * >6; 51 לע 1 24
  )16+ 50,21( | 5 <6 | 27 * 6ללב; קצקs *םֶתְרַמְדלָּכ  wy] | * 3ואָשנו +1 א

Dan | * 6 6 6 | 2886 5-יתילגה | ל <6 68, ft דוע dl 6 S | 29 prbl 
 ; || > 616 68 || 2 * 616 68ד * 6-יִהְיַו | ל 6 ןֹוׁשארָּב , | Cp 40'א ןעי 64 6

  | * 65אובו  | 3Kאלי 'אובה || ל 1 לע 6 6 | * 16 6 דֶנּנִמ, קצקצ יִּדְנֵנִמ
 ; | 4 5 veודיב +) * ₪1 | 5 6+ oriAgovroc (bp?) || % 630003 )8רמו,

 ָתאָב | ** 6 ּתְדַּנִהְו | 5 * 51 ר ןְנְּבַההתֶא 6 6 | ל 68 ותַמּוקְו 6 6 ₪ 1
fit 1 | 6 * prps יִנָאיִביַו | 516 686 'שַה || > <6, prb dl | %1 6 6) תֹולֲעמְב 

 רַחֶא) $ | * >6 | dlc 6, dittogr (Sעַבָשְ; 0 ויִת-
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 812 לאקזחי | 40,8--ג1

 רַעָשה םָלֲא-תֶא דָמָו*י :דָחֶא הָנָק תִיַּבַהַמ רעשה 'םִלּוא לצאַמ
 ליאו תומָא הָנֹמְׁש רעְׁשַה .םלֲא-תֶא דָמיופ דָחֶא הָנָק תִיַּבַהַמ
 יםיִדָקַה ְּךְרָד רַעָשַה יאָתְו וס :"תִיּבַהְמ רעְׁשַה םָלֲא תומא םיתש
 ליאל תֶחַא הָּדָמּו םָּתְׁשִלְׁשִל תַחֶא הָּדַמ הּפְמ השש ּהּפמ השלש
 רַעָשַה ְךְרֶא תומא רשע רַעְׁשַה-חַתָּפ בַחְרדתֶא דָמָּיַו י* :ֹוּפָמּו הֵּפִמ
 *תֶחאדהַמַאְו תָחֶא הָמַאי תֹואָּתַה ינפל לג :תֹומַא הָרֹׂשֲע שולש
 -תֶא דָמָּיַו  ֹוָּפִמ תומא ׁשֵׁשְו ֹופִמ תומא-שש אָּתַהְו 'הָּפַמ לוגי
 :חַתָּפ דָנָנ חַתַּפ תֹוָמַא ׁשֵמָחְו םיִרָשָע בֵחֹר וֹננְל אָּתַה גְגמי רַעָשַה
 וביִבְס רעשה רַצְחֶה לא לא הָמַא םיִׁשָש םיִליֵא-תֶא שעיר +
 ףימיִנָּפַה רעְׁשַה םֶלֶא יפל-לע* 'ןותאיה רַעָשַה ייִנָּפ לַעְו5 :ביִבְס
 הָמיִנפְליהָמַהיִלֲאי יָא םיִאָּתַהילֶא תֹומְטֲא תֹנּולֲחְו :הַמַא םיִשָמַח
 הָמיֹנְפְל ביִבָס ו ביִבְס תֹוולֲחו תֹומְלֲאְל ןָכְו ביֵּבָסוביִבְס רעׁשל
 תוכָשל הָּגִהְו הָנּוציַחַה רַצָחַה לֶא יִנָאיִביַו 7 :*םירמּת ליַא-ילֲאו
 :הָפָצְרָה"ילֲא תוָכָשל םישלש ביִבָס ו ביִבָס רַצְחְל ייוׂשע הָפֹצְרְו
 הָפֹצְרָה יםיִרְעׁשַה ךֶרא .תַמְעְל יםיִרעְׁשַה ףָּ" לֶא יּהֲפְצְרָהְויפ
 רצחה נפל יֵהְגּותְחַּתַה רעְׁשַה ֵֹנפלִמ יבחר דִמָּיַו 9 :יֹהָנּוּתֲחַּתַה
 רשא ירָעָשַהְו>י :ןֹופצַהְו "םיִדָּפַה הָּמַא האמ ץּוחמ יַמיִנּפַה
 וָאָתְו>ז :ֹוּבְחָרְו ֹוּכְרֶא ידַדַמ הָנּוציִחַה רַצָחַ ןופָצַה ָּךָרָּד יִנּפ

 רעָשַה ףֶסָו 'תֹוָמַא "שמָח םיִאְּתַה *ןיבו בחר דָחֶא הָנָקְו ךךא דחֶא

 7 516 6 ןיִּב ליִאָהְא 6 pas | 6 שש; 16 ₪ | 5 insc 6: יִנָשַה אָּתַהְו
 דָחֶא הָנָק יׁשיִלְׁשַה אָּתַהְו תֹוּמַא שמח לֵאָהו בַחֹר דָחֶא הָנְקְו ךֶרא דָחֶא הָנָק

cf IR 6 ,3% (id in vs sqq) || 8 dl c mlt MSS Edd 5st.בַחֹר דָחֶא הָנְקְו א | ‘4  
 cf7|9°0 )א א 1708[ | ל trp ? (c $) ante ולאו et 1? םיִרָשַעְו בחר
 לאו ְךֶרא הָּמַא cf( 143 | זס = 1 אָּת דָנָנ אָּת cf 6 | rr 66 6. ד6 06,
 קצקצ ךרֶדְו | 12 ** >6ל (1;)39% ₪ cfs ble 65 'ָמּו הֹּפִמ | 136
 60 ד. toixou (Var Teixoug) tod 066 6ח\ Tov roixov tod 066, 5 זגְנְל וגגמ ; 2

 ודגְנְל ודְגַנִמ | 14 omn dub; add? | 15 ** ?; prps 'פדלעַמּו, 1 cf) 19( 'ִפְלִמּו |
 b ןותיִאָה קצק רַעָשַה ןויִתֶא; 1? vel 6 1 ןושארֶה vel 6 6 (65₪06ע) ]ציִתַה

IMS etv 19) D7 |4,2( 'פלדע; 1? 66  vel (cf 19) Ph || >> prps (2MS 9 Est 
 41? 6 6 הָמיִנַפְל cf 22 + תִיֵּבַהַמ | 16 * 6 לע(ן) | *1םֶה-- |=י1c6ח םֶלָאְל|

ft crrp; 66 6 מו הפמ | ָל * 61 6 6 | * 1 לע | 18 *  by] | > ins41 6 6  
sing | ° >S, prb 41 | % >$, prb add (cf 19) ||0ז004; 1? תדָמָעָמ(ּ) | ל 3  ai6  

 19 3 ns 6 6 רַצָחָה | * 1 ןות-- (6 ןּוציִחַה?) 6 6 6+ תִיַּבַהַמ | < 1 6 6 רֶעָשַה |
9 add; trsp huc fin vs | * 1 6 6 (cf 24) ִַצַה ףֶרּך יִנֵכְלּוי' | 20 “*6(=24) 

 ויֵאָתְו  | 21 ** rsp ante 22 (1 6 0רַעַׁש הָּנַהְו ₪ 1 || ל קזפ 1 6 6 ותא דָמיַו
JN), sed c K tub). 



40,22—37 EZECHIEL 813 

 ןוׁשאָרָה רעש תֵּדמְּכ הָיָה *יִמלֶאְו וֶלַאְו ופמ הָׁשלְׁשּו ֹוּפִמ הָשולש
 ומלואו "ונולחו>> :הָמאָּב םיִרָשָעְו שָמֶח יבֲחרְו וכְרֶא הָּמַא םיִׁשֵמֲח
 עַבָש תולעמְבּו םיִָּקַה ְרֶד ויֵנּפ רֶׁשֲא ירַעַׁשַה תּהְמְּכי "ורמיִתְ
 ןופצל רעשה דָגְנ "ימיִנָּפַה רַצְחַל רעש :"םֶהיִנָפִל ימלאו ובדולעו

 ר לנכלוו =  :הָמַא הָאמ רעַש-לֶא רעשמ רמננ יםינקלו
 :הָלאָה תֹוְַּמַּכ וַמְליֵאְו ןָליִא ידַדָמּו םֹוָרְּדַה יִדָרָּד רעַׁש"הַּגַהְו םֹורָּדַה
 הָמא םיִׁשִמֲחי הָלֶאַה תֹונלֲחַהַּכ ביָבָס ו ביִבָס ליאל ול םיִנּולֲח>
 ומֹליִאְו יותולע הָעְבָש תולעי : יהָמַא םיִרְׂשְֲו ׁשַמֲח בחו ְּךְרא

 רְחל רעׁשְיז :רֶליִא-לֶא ומ דָחְָ ומ דָחֶא ול םיִרֹמְתְו יטָהיִנפל
 הֶאַמ "םורּדַח רד" ירעשההלֶא רעשמ דָמיַו םורדה יֶּדָרָד ייֵמיִנְּפַה
 "תֶא דָמִיַו םוִרְּרַה רעָשְּב ימיֵנְּפַה ךצָחִה לא יִנָאיִביו8 :תֹומא
 הָלֵאָה תו "מלאו ולא וָאָתְויפ :הָלֲאָה תּוּדמַּכ "םורָּדַה רַעְׁשַה
 םיִרׂשֲ בֵחֹרְו ְךְרא הָּמַא םיֵׁשָמֲחי ביִבָס וביִבָס ומלא ל תוגולחו
 מא םיִרָשָעְו שָמִח ךְרא ביָבָס ו ביִבָס תֹומְלֲאוי :יתּומַא ׁשֵמָחו

 וליא-לֶא םיִרֹמְתו הנוציִחה *יֶָח"ִלֲא וָמליִאיי :תֹמַא ׁשֶמֲח בֵחָר
 ּךְרד יֵמיִנַּפַה רַצְחָהילָא יִנֲאיִבינּ :"ולעמ יהָנּומְׁש תולעמוי
 תְּמַּכ וָמלֲאְו ּולאְ וָאָתְוי :הָלֲאָה תּוּמַּכ רַעְׁשַה-תֶא דָמָיַו יםיִדקַה

 בַחְו הָמֲא םיִשָמִח א ביִבָּוביִבְס וָמלֶאְלּו ל תגולַחְו הָלֲָ
 "וליִאְדלֶא םיִרמְתְו הָנֹוציָתַה ירָצָחְל וָּמַלֶאְו+ :יהָּמַא םיִרָשָעְו שָמָח
 ןופצה רַעְׁש-לֲא יִנֲאיִביופ :רלעמ תולעמ הָנֹמְׁשּו וָפִמּו וָּפָמ
 ביִבָס ו ביִבָס יול תֹונֹולַחְו 'ּומַלֲאְו "ולא אָתי :הֶלאַה תּדְמַּכ דמו
 יבצחל ולאו :"הָמָא םיִרָשַעְ שמח בֵחֹרְו הַמַא םיִׁשִמֲח א
 21 nh add (>ע) | 5 6 rhc Gs kard avar. | 5 lc 6s ובחרו | 22 * 0

Alc Re id in vs01 4 213 || "9 1 רֶעָשַּכ 4 6 |  sedוי-- [ ל 1 6 אע 1--,  
vid =16 6 הָמיֵנפְל | 23 * 1תיִמ = | * 1 יָקַל רעַשַּכ 6 | 24 *>5; 6  * || sqq 

 20 | ל prb exc vb nonn; frtl (c 6 et 20. 4% ּוּבְחְרְו וּכְרֶא ותא דָמָיַו +25 |
 1 ויָליֵאְו ויָאָתְו cf 6 | 25  trsp ? in 24 (frt 1 6 6S ובר ןּכְךֶא ; KOr 'רשעו

 'מָאָּב) | 26 *5 + 1 6 80 = 220 Q) ויָתולע) |16 הָמיִנָפִל jel ויָל)ַאדלע
 cf 06 | 27 *1 תיִמ-- | ל 1 66 23( רעש TJ ₪] = | > 1 6 ca 301155 66 'ש |

cf 24"|20185 6 'דח רעש || 20 ==  dl;28 * 1 תיִמ-- | ל >6 ₪  | dl6-8 >8;  
 b-b prb hic add | vs 30 nonn MSS 6)8(; dl | 31 *1 'ִתָק (6) || ל 1 וילי אלע |

lprb )6 6(1 'עמ 'משו 65 34. 37 | 5 >600;: 8% ולעמ | 32°  prb © 

cf 31 f° 61 31°]םידקה רעש 4 35 | 33 7" 186 29 | 5416 6 'ִתָה"לֶא  
 : 31; 68501 ל | 35 קז 1 רָעָשַהדתֶא דָמיַו < 32 | 36 5-5 1 6 068 טו 245

cf 29]29. 33( ֹוּמְלָאָלּו |  nam || > ins 6 6 (cfהָלָאָה  )29. 33 prb ins (cfל  
cf 34.31.34 ומְלֲאְ | 5  lc 6 (cf37  



 814 לאקזחי 41,1—40,38

 :לולעמ תולעמ הנֹמְׁשּו ָֹפִמּו ֹופִמ "וליִאדלֶא םיִרמְתְו הָנוציִחַה
 םלָאְבּויַפ :הָלעֶהתֶא ּוחיִדִי םש םיִרֲעְׁשַה םיֶליִאְב ּהָחְתַפּו הָּבְשלו*
 יהי טותְׁשִל יהָּפִמ תונֲתלְׁש םִיַנְׁשּו ופמ תּונָחלְׁש םִיָנְׁש רַעָשַה
 'חַתַפְל יהֶלועל הָצּוחַמ ףַתַּבַה לארס :םָׁשֲאָהְו תאַטַחַה"ְו הָלעֶהי
 םלֶאל שא תֶרֲחַאָה ףֵתְּכַה-לֶאְ תונְחְלְש םינש הָנּוֿפְצַה רעָשה
 יתּוָנֲתְלְׁש הָעְּבְרַאְו הֹפִמ יתֹונָחְלׁש הָעְּבְרַאצז :תֹוְנֲחְלְׁש םִיִנש רַעְׁשַה
 הָעְּבְרַאְו יושי 'םֶהיִלַא יתונְחְלְש הנומשי ירעָשַה התל הַּפִמ
 הָּמַא בֵחֹרְו יִצַחְ לתחא המֲא ךְרא תיֹזְנ יֵנְבֲא יהלועל תונָחְלְשי
 וטחְשי רֶׁשֲא םיִלְּכַהתֶא וחיו ימָהיִלַא תָחֶא הָמַא ּהָבְנְו יצר תַחַא
 ית םיִנָכּומ דָחֶאי חַפָט יםיַּתַפְׁשַהו :חַבָזַהְו יםָּב הָלֹועָה"תֶא

 ּהָצּוחַמּו4 :ןברקה רׂשּבי יתְוְנַחְלָשַהילֶאְו ביִבָס ו ביִבָס
 רַעַׁש ףְתָּכִלָא "רֶׁשֲא יִמיִנָּפַה רַצְחּב יםירׁש תּוכְׁשְלי ייַמיִנָּפַה ירַעָשל
 רד ייִנָּפ םיִדָּקַה רעש תא ידָתֶא םֹורְַּה ְרה "םָהיִנְפּו ןוֿפְצַה
 םיִַָּפ םֹורַָּה ְּךְרָד ָהיֵנְּפ רשא הכְׁשְלַה הו יִלָא רבו :ןֹפָצַה
 םיִנָהַֹל ןופַצַה ְּךֶרַּד ָהיִנּפ רֶׁשֲא הָכְׁשְלַהְופ :תִיָּבַה תָרָמׁשִמ יִרָמְש
 הָוהְי-לא יִוליִנְּבַמ םיִבְרְקַה קּודצ-ינב הָּמַה חַּבְזִמַה תֶרָמְׁשִמ ירמש
 הָמַא הֶאַמ בחְרְו הָמַא האמ ו ךְרא רַצְחֶה-תֶא דמו :ותרשל
 דָמּיַו תַיְּבַה םלא"לֶא ל יִנֲאָביו8 :תִיְּבַה יִנָפְל ֵּבְזמַהְו תעַּבְרַמ
 שלש ירֵעְׁשַה בַחְרְו הָּפִמ תֹומַא שָמָחְו הּפְמ תומא שָמָח 'םלא לאי
 ֿבַחֹרְו הַמַא םיִרְׂשְ םֶלָאה ירא 9 :ֹוּפִמ תומא שלש ופִמ תומא
 םיַליאָה-ילֲא ז םיִדּמַעְו ויִלֶא ּולעי "רשא תולעמבּ הָּמַא הָרְׂשֲע 'יִּתְשִע
 -תֶא דַמיַו לָביִהַהלֶא יִנָאיִבְיַוי 41 :הָּפְמ רֵחֶאְו הֵּפִמ דָחָא

141- 

 37 cf 34% | 38 טס (6 םֶליִאְּב 63 רֶעַשַה; 'גו םש >6); 1 ? הָמיִנָּפְל בָשיו
 םיִדָּקַה רעש"לָא יֵנֲאיִביַו 61 41.3): (הלעהתא 366) | 39 = <; 1 48 61 %) |
| rbal3) םֶלֶאְל | ל ק add? | 40 * sim Vrs; prb 1 (cfט 1 לע | << >6 (8),  

GDM); frt orig6 חַבְוַה  ins c6 || %1 לע )6¥( | * > °= || b-b prb add41°26 |  
 'גהו הלועהדתא || 42 6+ vמ םספמ; 1 41 | == 1 הָלֵאָה 'שָה | * 6 866 | 1 לע

trsp 6 $ (cf 6( post nw; 6+? | 43 °l(cf Vrs)גי || < ' Vrs(64) | 51 6  

 םָתָפַׂשּו A£0( 2% קא ) || 1? תִיַּבַהְמ ּהָבֲחָר דָחֶא; 466 | 1 לעו /

 4 3 +וחיִנַי; iםפ קזט 6 6: בֶרחַמּו רֶמָּמִמ תֹוּסַכְל (0ד6זסְ הָסְכִמ הָלְעַמְלִמ ]
 43/44 = 1 5+ cf( 6) רַצֲחָה"לֶא יִנָאיִבִיַו בֶׁשיו; 4 רעשל | 44 *1 תימ-- (biפ) ₪
 ins 6 6 נו || 5 1 6 6 םִיַתְׁש תֹוכְׁשְל | 516 6 תַחַא | 1( 6) ָהיֶנָפּו | <1
 6 6 תַחָאְו | '1 6 6 םורּדַה | 1 ָהיֶנָפּו | 47 6 = 43,173 | 48 ** 1 6 6 ליִא
 םֶלֶאָה | ל exc )cf 6( רעְׁשַה תופְתְכְו הָּמַא הֵרְׂשֲע עַּנרַא | 4פ *16 6 'אְו | ל | 6

 6 יִּתְש | =< 1 6 6 רָשע ַמְבּו | 1 לע 6 6
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 :ילָקֶאָה בַחָרי הפְמדבַחְר תֹומַא-ׁשַׂשְו וָּפִמ בַחְר תומא-שש םיִליֵאָה
 שָמָחְו ופמ תומא ׁשֵמָח חַתָּפַה תּופְתָכְו תומא רֶׂשֲע ַּתָּפַה בַחְרְו>
 'אָבּוג :הָמַא םיִרָשָע בֵחְרְו הָמַא םיִעָּבְרַא וּכְרֶא דַמָיַו ֹוּפִמ תֹומַא
 יבחרו תומא שש "תַתַפַהְו תומא םיִּתש חַתַּפַה-ליִא דָמיַו הָמינַפַל
 םיִרְׂשֲע בַחְרְו הָּמַא םיִרְׂשֲע ופְרָאדתֶא דמו :יתומַא עבש חַתַּפַה
 דמי :םיִׁשְרָּקַה שר הָו יָא רָמאיַו לכיַהַה נפלא הַמַא
 יֵביִבָס וביִבָס תומא עַבְרִא יְֹלֲצַה בח תֹוָּמַא שש תִיַּבַה ריק
 םיִמָעְּפ 'םיִשלֶשּו ׁשוָלְׁשי עֶלְצ-ילָא עֶלַצ תֹועְלְּצַהְוֿפ :יביִבָס תִיּבלי
 יםיִזּוחַא תְֹהְל ביִבָס ו ביִבָס תָעְלצְל 'תִיּבל-רַׁשֲא ריב :תֹואָבֹ
 הֶלַעַמְל הֶלְעמְ ל5בסנו יהָבֲחַרְו :תִיָּבַה ריִקַּב םיִזּוחַא ויהידאלו
 -לַע תבל 3 ביִבָס ו ביִבְס הָלעַמַל הֶלָעַמְל תִָּבַמבַסּומ יִּכ :תועלַל

 *הנוכיִתל הָנְלעָה*לע הלעיי הָנוַחַתַה כו יהָלעַמְל תיבל"בֲחְ ּ
 הָנָקַה "וֶלָמ תֹועָלַּצַה 'תֹוָדְסימ ביִבְסוביִבָס 'ּהַבְג תִיְּבִל יֵתיִאְרופ
 ׁשַמֲח 'ץּוֶסַהְדלֶא" 'עֶלַצל-רֶׁשֲא ריקה יבַחְרפ : :הָליִאַא תוָמַא שש
 בַחָר תֹוכָׁשְלַה ןיִבּוייי :'תִיָּבַל רֶׁשֲא' יתֹועָלְצ תיִּבי חָנְמ ירשאו תֹומַא
 חַתַּפ חג יֵעְלַצַה יחַתַפּוז: :ביִבָסוביִבְס תיל ביָנָס הָמַא םיִרָשָע
 שמח חָּנִמַה 'םוקְמ בחר םורדל דַחֶא חַתַפּו ףןֹופַצַה דרה דָחֶא
 םיVַהְְרְּד'תָאּפ הָרְזְּגַה נפלא ר רש ןינֵּבַהְו :יביִבָס וביִבָסי תֹומַא
 ָּכְָאְו ביִבָס וביִבָס בֵחְר תֹוָמַא-ׁשַמֲח ןְנִּבַה ריָקְו הָּמִא םיִעְבָש בַתָר
 היְנַּבַהְו הָרֶזַּגַהְו הָמַא הֵאַמ ּךִרֶא תִיַּבַה"תֶא דָדָמּויי :הָמַא םיִעָשִּת

A 7 

Cp qr, ד די 666 6 | 2 )4( cf 4o21° | 3°lprb ;אביו G+ vb nonn | * ft 
  | 51יפה בַחֹרְו| < 1 6 6 תֹופְתָכְו | % :ג5 6 הּפָמ תומא עַבָׁשְו הפמ | 41? לע

prb isn cf 1R 6,5 ||  >6; 1 (c 3?) תיָּבִל | >> <6 (Sh); dl? sed 6 זס | 6 
 | ! || > 16 6 (didornua cf 1R 6,6) nipםישלש  | ** 1 6 6 cf 356 Wbלע 6
  *" 6ץּוחַהְ"לֶא ריִקַּב 69 6 6 | ל ? | > exc prb aliq; ins'ִּבָמ ₪ 6 ?41
35 (dittogr?); prps (cf 6¢) ובחרו | ° 1 ₪ הָפְסנו (al (ףסונו vel )cf 2) ּופְסנְו 

(al DY) | © prps 66 5( צָה' | 99 1 prbc 6 ריִקַהַמ תָתּומְּכ | = crrp? (ca 
4oMSS Edd 6תיִּבַה) 6 6ח diarAiaruvnrar dvwoev cf 564 | 1 6 68 :מ | 
 + הָנֹויְלֲעָה-לע הָנּוכיִּתַה ןֶמּו הָנּוכיִּתַהְלַע  םיִלּולְב +) ּולֲעַ )6 61 $ 6 1 25

  prps 3 | AoAל |  cf 6; al Qa), frt sic 1אָרַּתַו  68 | 8 * crrp; prpsזת
 [( | > ?; <8 0? ut 4o,5boאמ; 8 תּדַמ  | % mt MSS 4תודסומ א סיִמ

 | 'ִמּו  ₪ 1 | 6? | 5 pi dl (dittogr?); 1עוציל;  prps'רו | ל 6
  trsp post 11; 1 prעוציַה לָצֶאַמ; 6 'צ ןיֵּב | * 3 תֹוּמַא שַמָח | 5 זס קל ? ] <<

 )? 16 8 )6יִחְתַפּו | 1 קוס עוציה | = כוס  | ::*1c 6שלה 'בו: הָרֶזִגַהְו
io? | % ft al | >> <5, prb 61 | 12 * 1 --לע | ל ₪1? 61 6 | 13 1 ןי 2. 



 816 לאקזחי 4 1

 הֶאַמ םיִדָקל יהָרְזִנַהְו תִיַּבַה יֵגְפ בחרו + :הָמַא הֶאַמ ךְרֶא ָהיֶתוריְקְו
 re רֶׁשֲא הָבזַּגַה יִנָּפילֶא ןְנְּבַה" ףרא דַדָמּו5 :הָמִא
 ימיִנָּפַה לכיהַהר שיש הָּמַא האמ ֹוּפִמּו ו מ "אָהיִקְוִתִאו
 ביִבָס ו םיִקיּתַאָהְ תֹומְמַאָה םינולחהו יםיֵפָסַה 6 :רַצָחַה יֵמַלֲאְו
 3תונולחה-דע ץֶרָאָהְ ביִבְסביִבְס ץע "ףיחש ףפה דגני ימָתְׁשְלְׁש
 'ץּוחְלְו יִמיִנָּפַה תִיַּבַה-רַעְו חַתַּפַה לעַמדלַעיז :תֹוסְכְמ' יתונלחהו
 ייׂשֲעְו :תוּדִמ* 'ןוציחבו יִמיִנָּפּב' ביִבָס וביִבָס ריקה לָּכ-יֶאְ
 יפרו :בּוְּבל םיִנָּפ םיַנְׁשּ בּורְכְל בּוְרְכְדןיּב רמת םיִרמְתְו םיִבּורּכ
 -ילָּכדלֶא יּושַע ופמ הָרֹמְּתַהלֲא ריפכדינפו ֹופִמ הָרֹמְּתַה-לֶא םָדָא
 םיִרֹמְּתַהְו םיִבּורְּכַה יחַתָּפַה לעמ-רעי ן ץֶרָאָהמ*>פ :ביִבָס וביִבָס תִיַּבַה

 הָאְרַה שרק ינְפּו "הָעְבְר תֶוּזְמ לָביִהָהְיי :לכיהה ריו םיׂשֲ
 'תומא םִיּתְׁש ו וּכְרֶאְו "הנ תֹוּמַא ׁשלְׁש ץַע יֵחָּבְזִמַה = :הָאְרַמַּכ
 רֶׁשֲא ןַחְלָשַה הָז. יִלֲא רֵּבדִיַו ץֶע יֵתֹריִקְו "כְרֶצְו ול יויִתועָצְקִמ
 תֹותָלְּד םִיַּתְׁשּוי+ :שְֶקלְו לַכיַהְל תוָתָלְּד םִיָּתְשּוצג :הָוהְי ינפל
 תֹותְלְ יִתָשּי תֶחֶא A םיִּתְש "תל תֹוּבַסּוִמ 'םיִתש יתותלדל
 םיִרמַתְו םיִבּרְ :לכיהה תֹוֲתלַּדלֶא והילַא יהיושעו 5 :יתַרֲחַאְל
 םיִנּולֲחְ>> :ץוחהמ 'םֶלּואַה הפיל י ץע בע תוריקל םיּושע רָשַאּכ
 תִיַּבַה יתועְלַצְ םלּואַה תופתְּכ-לֶא ופִמּו ֹוּפִמ םיִרֹמֲתְו "תוָמָטַא
 ָךֵרְּדַה 'הָנוציִחַה רָצָחַה לֶא יינָאיִצְוִיְו ג 2 :"םִיִּבֲעָהְו
 14 pזps ins הפמו הפמ | 15 1 לע | ל ָהיְרחַא 66( ) vel )cf 6( .ירחַא

dittogr ;(--היק-, וזו אהק MSS ]Hi[םסתמ ) אּוהַה ןינְּבַה | < 0 אָהיִקיִּתַאְו 
 )= הירוחא cf >) et crrp? | 4-4 dub cf 6; זמ םיִנּופְס (?)ןֹוציִחַה ּוּמַלֲאְו 'פהו |
 16 == ;dub 1? (616) 'של (ץel תִיַּבְמ"לָא?) 'בָפִמ (6 טחoשט0ו<?) תֹורָאְמ 'ִטָא ֵלַחו

cf IR 6,15; 2Ch6) יִפָחַמ תורקה ?) תִּיַּבִמּו  crrp; 1 ? (cfב  (sed cf 18 6,4) | b- 
cf IR 6,15 |6| 6 ?; 1 ? ןּופָסַה  IR 6 ,15sqעקרךקַהַמ 1  ? ve!35 || = 1 קזל 'אָהַמ  

 < prb dl (dittogr?) | Ff dub; 1? (cf 3) לע cf Ex) 8 ,365 הָּכְסִמּו?) הָסְכָמּו
prpsחבו ' (prןֹוציִחַהְו 'ִּפַה יֵּבַה חַתַּפ" ₪הלעמ) | דל * 1 לעו 6 6 | 2 (?) 

sed cf 19 | 19 °° <6 1(םיִתּורָח?)  erAuuuévaלָכיֵהַבּו?) | = 1 םיושע; 6 ץ 
 sol לע | 20 ** pr 'פה cod Muga תִיָּבַה;א 16 6 (תיבה 'ס?) ןופָפה (3) דעו |

cf 18 6,33 | 21 1)ל 6 ; 1? תעְבְר תֹווזְמ לָכיִהַה חַתָפְלּו תִיַּבַה ריק לְּב  
 6) יִנָּפלַע || >> 1 6 6 חַּבְִמ הָאְרַמְּכ 'מ | 22 * 1 < עפ ֹוהָבָנ | * ג ¢ 6 ּבֲחָרְ
 תֹוּמַא םִיַתׁש | < 6 תו | 41 6 6 ּונְדַאְו יא וינְדַאַו | 23 >6; קז 41 | 24 * 6
 ׁשְדקל, prb 1 | ל ins prb (cf 6? rR 6,34( nועֶלִצ | < 1 ףל | < 'אָה 'דל | <1

add | = crrp? sed cf IR 6,35הַא בל םִיַּתְׁשּו | 25 *1 םיו-- || ל 1 יִלַע | =  
 (םיִּ יִרָמְפ) | < 1 לע | 1? 45 || 26 == קזל ,orp 1 801 םיִבּורְכּו | * 1 לע |

frt sic 1 6 * |42, ז * 3)6?( יִנָאיִביְו  crrp?|| 5 6 etuywuévya cf 25%% | Cp5  
 ל ] 6 6 תיִמיִנְּפַה | < >3; 6 (תמְדק) הָמְדְק.



42,2—14 EZECHIEL 817 

 ידנְנ-רׁשַאוי הָרֶזִּנַה דֶגָנ רֶׁשֲא הָכְׁשְלַה-לֲא' יָנֲאְביִו ןופצה "ךְרּד
 יג k ֹופָצַה חַתַפ יהֲאַּמַה תֹומַא * ךרא יינּפדלָא* :ןוִפְצַהלֶא 'ןיִגְּבַה
 דָנֶנְו *יִמיִנָּפַה רצח רׁשֲא םיִָשַעָה דָנְני :תוָּמַא םיִׁשִמֲח בֵחְרָהְו
 נפל :"םיִשְלָשַּב קיִּתַאיִנָּפלֶא קית" הנוציחַה רצח רֶׁשֲא הָפְּצְר
 'תחֶא הַּמַא רב יתיַמיִנּפַה-לאי 5 בחר תֹומַא רֶשָע ללהמ תֹוַׁשְלַה
 םיִקיִּתַא .ףלכוידיכ תוְרָצְק תַנֹוְלֲעָה תוָכָשֶלַהְוּ :ןֹופָצל יםֶהיַחְתַפּ
 ןיִאְו הָּנַה תושָלָשְמ יִב6 נב תֹונֹוכיִּתַהַמּו תָֹנּתְחַּתַהִמי הָּנַהַמ
 תֹונֹכיִּתַהַמּו תֹוְנּתְחַּתַהִמ לַצֶאְג לע "תורצחה יִדּומַעְּכ םיִדּומֲע ָהְל
 הָנוצְתַה רַצְחֶה ְּךֶרּד תֹוכְׁשְלַה תַמָעְל ץּוחלדרָשַא רֶדְנְוז :*ץֶרֶאָהִמ

 רחל רשא תוכָשלה ראי :הָמא םישמח ירא תוכָשְלַה פלא
 ַהתַחָּתְמּו :הָּמַא הֶאְמ ילָכיַהָה יגְּפילַע הֶּגַהְי הָּמַא םיִשמִח הָנוצְחה
 :הנצחה רַצְחֶהִמ הָנֲהָל ואבְּב םיִדָּקַהַמ יאוָבַּמַה הָלֲאָה "תוכָשֶל
 ןמְּבַה י יִנָּפילאְ הָרְזִגה נפלא יםיָדָקַה רב 'רַצְחַה רֶדְּגו בַחְרְּביי
 ןופצַה רה רשַא \ תוכָשלה להָאְרַמְּ םהינפל יֵרָדְווו :תוכָשל
 ייִחְתַפְכּוי :ןֶהיִחְתַפְכּ ןֵהיִמְּפְׁשִמְכו ןָהיֶאְצומ ילכו ףּבֲחְר ןּכ' ןָּכְרָאַּב
 תֶרָדָגַה יֵנְּפּב ְּךְרדְךְרָד ׁשֹאָרְּב חַתַפ' "םורדה ךְרִד" ישא תֹוכְׁשְלַה
 יתֹוכְׁשְל ןופָצַה תֹוכְׁשל יא רַמאיַו 3 :'ןאְובְּב םיִדָפַה ְּךֶרָּד הָניִגֲה
 -ולָבאְ רֶׁשֲא שֶרְקַה תֹוכְׁשלו הָּנִה הָרְזַנַה aos רֶׁשֲא םֹורָּרַה
 יִׁשְדָקו וחיי םֵׁש םיִׁשְָקַה ירק הוהיִל 'םיִבורְקְרָשַא םיִגָהְכַה םַש
 םִאבַּב + :שדק םוקמַה יִּכ םָשָאָהְו תאַּמַחַהְו ּהָחְנּמַהְו םיִׁשָרְקַה

 וחיי םָׁשְי הָנוציִחַה רַצָחֶה לֶא שְדקהמ אציל םיִנָהְּכַה
 םירחא םיָדָנְּב 'ּושְבְלָי "הָּגֶה שֶדְסיִּכ הב ּותְרָשידרֶשַא םֶהיֵדְנְב
 ז 5 6 6/6 רעש, ₪ ;ins | * id Vrs 1 יִנָאְרִיַו | 1 כצט 6 6 תֹוכָׁשְל הָּנַהְו
 הָרָׂשֲע ( + 6%) ׁשֵמֲח | =+ זמ 1 ¢ 68 דֵגָגְו | * dub || 1 orp ?; 'פ"לא <;
 ו ? הּפָמ הָלֵאְו הֹּפָמ הלא | 2 * קזקפ'אה | * 1 'מ | =<? aad | 3 * 1 תימ---|
 b-b dub (6 : םיִשְלשַמ | 4 55 61 6 68 | Plc 8 האמ תֹוּמַא ְּךְראְו | 6
 13MSS ןֶה-- | 5 * roMsS Q 'כאי; prps ּולַצַאי 6[ 6 | ?<5 | 6 *16 6
 Oe | ל >9; 888? | ל1לע | 8 = 1 קזמ 6 6 לֹּכַה ןָהינּפ"לע הָּנַהְו |

et co;4 'ִלָה תַחַּתִמּו | * 1 א אֹובָּמַה | זס **1 + ןצְחַה רֵדָּנַה שארּב -= 
 c 0 deinceps prb exc alig; ins ? )31 ףרד) הָמְדְק יִנָכְלוְו ,cf 4o) 24( | ל 6

 6 םּורָּדַה ; s: 61 ז) ? הָּגַהְו | < לע | ולעו | ג: 6 ךלַהמּו, 1 | * 6
 תודְמָּכ; 1 ₪ 'מָּכ ןֶהַאְרַמּו | = 1 6 6 ןבחרכּו | %1 6 6 לכְּכּו | * 1 'ִתַפּו 61 4) |

prb add || = prps 37 cf 4 | 9% crrp 13 “lc Vrs’? |מ  allie:12 3 <6,  

cf6 | 5165 5644,19 | * 695 ? אל | *ל  cfל ג לע | < 1'בֵרְק 40,46 | 14  
cf 44,19; ₪ 3.ושבלו  cf 6 nN | > 0 Vrs15 םהב | 1 ; 6 86  

% 1 



 818 לאקזחי 43,11—42,15

 ייֵמיִנּפַה תִיַּבַה "תודָמדתֶא הָלְכְו 5 :םַעְל רשַאדלֶא ּוָברְקְו

 :'ביִבָס ו ביס דדי םיִדָהַה דר ויִנִּפ רשא רעשה רה לגאיעוהו
 הָּדִּמַה הָנְקַּב 'םיִנק "תּוקא-שמח "הָבַמַה הָנְקּבי םיִדָּקַה ַחּוְר רֶדָמ"
 :ביִבָסי הָּדִּמה הֶגְקִּב יםיִנָק תֹוָאַמִׁשַמֲח ןֹוָפְצַה ַחּוָר 'דָדָמיל :ביִבְס
 בָבְס"פ :הִָּמַה הָנָקִּב יםיִנָק תֹוָאַמ"שַמֲח 'דָדְמ םּורְּדַה ַחּוָר 'תֶאיל
 עּבְרַאל*פ :הָּבִמַה הָנְקִּב 'םיִנָק תֹוִאַמִׁשַמֲח 'דֶדָמ םִיַה ַחוָר"לֲא
 שמח בֵחֵרְו תֹואַמ שמח ְּךֶרָא ביִבְסוביִבָס ול 'הָמוָח וָֹדְמ תוחור
 רֵעְׁשַה-לֶא יִנָבלמנ . 43. :לֲחל שֶדְקַה ג בל תֹוָאַמ

 הארמי :ודְבּכִמ הָריִאַה ץֶראָהְ םיר Gh ה ל םיִּק
 ריִעָה-תֶא תחָשְל ינאבב יִתיִאְרְרָשַא הֶאְרַמַּכ "יִתיִאְר רֶׁשֲא הָאְרַמַה
 דֹוְבְכּוצ ;יִנָפדלֶא לָּפָאְו רָב רַהְגדילֶא יִתיִאְר רֶׁשֲא יהֵאְרַּמַּכ תואְרַמּו
 יִנָאָשַתַו :םידקה ךְרּד ויִנפ רׁשֲא רעש ְּךרָּד תִיּבַה"לֲא אָּב הָיהְי
 :תִיָּבַה הֹוהְי"דֹוְבְכ למ הָּגַהְו יִמיִנָּפַה רַצָחָה" לא יִנָאְבִּתַו חור
 "דלא רָמאיוז :ילָא דמע הָיָה שיאו תִיַּבַהַמ יל רֵבַּדִמ עֶמְׁשֲאָו
 -ןֶּכָשֶא" רֶׁשֲא יגר תֹוּפַּכ םוקמ'תֶאְ יאָחַּכ םוקְמ"'תֶא םֶדָאְדְּ
 םש לֵאָרְׂשִיתיֵּב דוע אמי אָלְו םלועל לֶאָרְׂשִיד'ינּב ּךּוִתְּב 'םש
 םָּתְתְב :יםֶתֹומְּב םֶהיִכְלַמ יָרְנַפְבּו םָתּנזִּב םָהיֵכְלַמּו הָמַה ישר
 ּואָּמַטְו םהיניבו יִניִּב ריקו יִתָזּוזמ לָצֶא םֶתָוּוזִמּו יִּפָסתֶא םפס
 הָּתַעפ :יֵּפַאְּב םתֹא לכַאְו ּושָע רֶׁשֲא םָתֹובֲעֹוְתְּב יִׁשְדָק םָשדתֶא
 :םלועל םֶכֹותְב יִתְנַכָשְו יִנָמִמ םָהיֵכְלמ יֵרְנַפּו םָתּונְז"תֶא ּוקְחַרִ

 ּומְלָּכְוי תִיָּבַהתֶא לֵאְרְׂשִיתיִּב-תֶא דּגַה םּרֶאְדְְב יהָּתַאפ ם
 ׂשְע"רְׁשֲא לָּכִמ וֿמְלְכִנ-םָאוײ:! :יתיִנְכָּת-תֶא ּודְדִמּ 'םָהיִתוגועמ

 r5 * 1 fit c 0)6?( nמ || ל prb 1 6 6 הָמיִנְּפִמ | = 1? תִיַּבַה תֹוחְר דֵדָמּו

cf 6 | 41 ft + ןינֶבְל cf 6 | 16 6+ vb nonn [ aA dlc 6 66 5( | * 0 MSS Edd 

NIND, ins nibs || > 41 6 6 | 9% 1 6 6 מג בַבְסְו || זָל * ₪1 6 6 | ל שש' 

sed 18 6 6 שפק post 19 || 18 * prb dl, sed 6 | 5 61 6 6 || צָפ ** 1 דַדָמּו סו 
sed cf 6 || ל prb dl, 566 66 6 | “dlc 6 | 20 51: 041 6( 1 ונָיְנְבְל תַחֶא הָּדִמ 

cf 15 | [ל 16 68 'ח | Cp 43, 1 616 689 | 3 55 <;16 6 sol הֶאְרַּמַהו | 

  | = 1 ft DI), 566 ₪60 6 | 41הוהי אבְּב  vel (prps)ואֹבְּב  1 6 6MSS OYל

 'ִאָהְו | ל * 6+ תיִאְרַה | ל 1? 66 הָו | == םש  | 6 1 6 Vrsלע < 6 | 5 1 תיִמ--

<8; 17 )cf 6) םַׁש יִמש ןָכִשַא | 6 תיּב | > prb dl (dittogr vb sq?); ca 20MSS 

  * 1 6 281155 689 'N) | °° add | 1'מכ; 6 םֶכּותְּב | ף 1 6 6 'עְו | זס 06

6 6 (ca 20155 יִנְכָתְו (קצק ֹותְּדִמ) ּוהֲאְרַמּו | זז 55 8 1 6 6 'ָּכִי םָהְוhבת) ו' 
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 -לָּכ תֶאְו יותֹרּוצ"לָכְו ויִאָבּומּו ויִאָצֹוִמּו ותָנּוכְתּו תִּיַּבַה "תֶרּוצ
 וְֹמְׁשְִו םָהיֵגיִעְל בֹתָכּו םֶתוא עָדוה =ֹוָתֹרֹוְּת"לָכְו יָֹתֹרּוִצ"לְכְי ּויָתקִח
 יתרות תאזי> :םָתֹוא ּוׂשֲעְו ויָתְקִח לּכ- תֶאְו וָתְרּוצדלָּכ-ַתֶא
 תַאְז"'הָּגַה םיִשְדְק ׁשֶדָק ביִבְסביִבְס ולב רָהַה שאר"לע תיבה
 חפטו הָמִא 'הַמֲא "תּומאַּב ַחּבְזַמַה תוּדמ יהא :'תִיְּבַה תַרּוּת
 ידָחֶאָה תֶרֶז ביִבָס ּהָתָפָשילֶא יּהָלּובְנּו בָחְרדהֶמַאְו *הָמאְה יקחו
 םיִתש ּהָנותְתַּתַה הָרְזעה-דע ץְרֲאָה קיַחמּו'יצ :חָּבָזִמַה 'בג הזו
 עֶּבְרַא הְלּורגַה הָרְזעֶה-דע הָּנַטְּקַה הָרְזעֶהַמּו תָתֶא הָּמַא בַחְרְו תֹומַא
 הֶלָעַמְלּו יליִאְרַאָהַמּו תֹוִמַא עֵּבְרַא ילֶאְרַהָהְו יי :יהָמַאָה בַחְר תומא

 הָרָשָע םיִּתְשַּב ךֶרא הָרָשָע םיִּתְש יליִאְראָהְו יי :'עבְרַא תגְרְפַה
 ְךֶרא הָרְׂשְע עֶּבְרא יהרְוֲעֲהְוז יויָעְָבְר תעבְרא 'לָא עּובְר בחר
 יּהָתֹוא ביִבָס 'לּובּגהְו ָהיֶעָבְר תַעְּבְרַא ילֶא "במר הַרֶשָע עּבְרְּ
 :םידק תֹונּפ 'ּוהָתְלַעְמּו ביִבָס הַמַא ּהָל-קיִחַהְו הָמאָה יִצַח
 ַחֵּבְזִמַה תוקְח הלא הוהְי ינא רַמָא הָּכ םָרֲאְדֶּב יֵלֲא רמו 8
 -לֶא הָּתַתַנְופ :םָּ .ויָלע קרלו הלוע ללֶע תֹוָלעַהְל וִתֹוׂשֲעַה םֹויְּב
 הָוהְי ינדא םָאְנ ולא םיברקה קודצ עַרְוִמ םַה רשא םיולֲה םיִנֲהְכַה
 עּבְרא-'לע יהָּתַתַנו ומָּרִמ "ּתְחְקְלְויפ :תאַטַחְל רֵקָב"וַב רפ יִנֲתְרׁשְל
 ותוא יִתאָטחְו ביִבָס לבג הֶדילֶאְו הָרְזְעַה תוגּפ עּבְרַאהילָאּ ויתר
 ץּוחְמ תִיַּבַה דָקְּפַמְּב ופרש תאטחַה רַּפַה תֶא ִתחְְַוִ :ּוהַּתְרַפְכְו

 ּואטַחְו תאָטַחְ םיִמָּת םינעריִעְש ביִרְִּת ינשה םויבו:> :שְָּמל
 ךןֶּב רפ 'בירקת אטחמ יִדְתיִלַכְּבי :רֶפּב ואח רשאכ ַבְזִמַה-תֶא
 וכיִלָשַהְו הָוהְי יל יסּתְבְרְַהְוי :םיִמָּת ןאָאַהןמ לואו םיִמָּת רֶקְּ
 םיַמָי תַעְבַש5 :הוהיִל הָלֹע םָתֹוא לֲעָהְו חלָמ םֶהיֵלֲע 'םיִגֲהְכַה

prblcKinqs | alcדז *1? ּתרַצְו | < 1? 6 6 | %1 'אובמו | <  
AOR (AO) 36 )1 א ותָרּוצ) | < ס ויָתרּות | ז2 * ?; + 63 | ל  nonn MSS 

 המה, פז 1 | 5-5 616 6003 || 13 * 5 'א | * 1? 6 68 הָמֲאָב | < 616 6 | 6
 8 ֹוקיַח ₪ ג 6 6 הב | <1 'ַא | *68 לו | *1 לע | * >68 (1 תַחָא) | < 6
 ּהבג | 14 == 1 'ה 'חמ (קיח >8); קזקפ 6 6) קיַחַה שארמ || * 16 68 'ַא |51
 cf( 639( לֶאיִרַאָהְו | ל מוז MSS לָאיר- | == 1 ץe! 'א רק ץ6 c 6 'קַה

 הָּמַא | 16 * 0 4 15* || ל 16 6 לק | 7 * ו קזל הָלֹודְגַה | ל ו קט תעֵּבְרַאדלע
 בַחֹר הרשע שָשַּב ְךֶרא הרשע שש הָנַטּקַה הָרועַהְו ָהיעָכְר | <1 לע | %64- הל
 < prb crrp; 1? (cf 13( ּהָתַפְׂש-לע | 1 ויָת-- ן| < 1 6 Vrs תונפ | 18 * 41 6 6 |
 19 1 'ברקה cf 40,46 | 20 * 6 3 קטז || * סז לֶא | 1 6 68 חָּבְִּמַה תונרק |
 1 6 6 לעו | < prb dl 6 65 )%( | 21 = 6[ 20* |° 1 ּוהּופְרֶשּו ₪13 | 22 6 וחקי
 frt 1 | 23 * 1? םֶתֹוֹלַכְכּו | ל 6 cf 20* | 24 * 1 ? םּוברְקַהְו (6 םֶּת--) | * 6



 820 לאקזחי +2

 םיִמיִמְּת ןאַצַהןִמ ליֲאְו רֶקְּברוַּב רֶפּו םויל תאָטַח-ריִעָש הֶשְעִּת
 רי ואְלַמּו ותא ּורְהְטְו ּבְזִַהתֶא יּורְפַכְי םיִמָי תַעְבַש :ּושעְי
 םיִנהְלַה ולי הָאְלָהנ יניִמׁשַה םואב הָיָה "םיִמְיִהתֶא לכי
 יינדא םָאָנ םָכְתֶא יִתאָצָרו םָכיֵמְלַׁשתֶאָו םֶכיִתולועְתֶא ּבְזִמַהדלע
 ןוציחה שקמה רעש רד יִתא בָשיַוי 4 ס :הָוהְי

 הָיְהִי רוס הָּתַה רַעׁשַה הָוהְי יֵלֲא רֶמאֹיַ 3 ורְנָס אּוהְו םיִדָק הָנּפַה

 הָוהי יגל לכל גיבשו אה יאש אילנה תא :רונס
 רַעְׁשְְרְד יִנאיִבְ< | זאָצַי וָּכְרּדְמּו אובְי רעשה 'םָליא ךְרֶנִמ
 'ההְי תִיּבדתֶא" הָוהְידוְבְכ אָלָמ הּגַהְו אָראְו תו ייגְּפילֶא ןופָצַה
 ךיִניעְב הֵאְרּו 'ְִּבְל םיִש םֶדְְֶָּב יהוהְי ילָא רָמאיִני :יִנָּפילֶא לָפֶאְו
 'הָוהְי-תיבי תוקְחלְכָל תא רֵּבדִמ נא רׁשֲאלְּכ תא עָמְש ְּיגְזָאבּ
 :ישּדְקְפַה יִאָצוְמ לָכְּב תִיּבַה אוָבְמְל כל ָּתְמַשְו רָתֹרוְּת"לָכְלּו
 םֶכְלבַר הָוהְי ינֹדֲא רַמֲא הָּכ לֵאָרְׂשִי תיִּבדלֶא יִרָמדלֶא ָּתְרַמֲאְו6
 בל- יִלְרְע רֶכְנְדיִנָּב יםֶבַאיִבַהְּב :לֶאְרשִי תיִּב םֶכיֵתֹובעוּת- למ
 -תֶא םֶכְביִרְקַהְּב ייֵתיֵּבתאי ולח ׁשְִקמְב תויָהְ רֶׂשְב ילרעו
 אלי :םכיֵתּועֹותילָ לָא יִתיִרְּבדתֶא רַפַו םֶדָו בלח יִמָחַל
 ישְְּקִמְּ "יִּתְרַמְׁשַמ יִרְמְשְל 'ןּומיַשְת יישְדק תֶרָמַשִמ םָּתְרַמְׁש
 רֶׁשְּב לֶרעֶו בל לֶרַע רָכָנ "ל הָוהְי יִנַֹא למָאזהַכפ סיים
 יב :לֵאָרְׂשִ ינְּ ָךֹותְּב רֶׁשֲא רֶכְנְ ייל יִשְְקִמְלֶא אֹובִי אל
 יֶרֲחַא ילעמ עת רֶׁשֲאי לֵאָרְׂשִי תֹוֲעְתְּב יֵלְעַמ קח רשא םיולַה- םִא
 ק -ילָא יתודקפ. יםיָתְרְשמ יִשְּדְקַמְב ּויָהְו יי :םנוע ואַשנְו םָהיֵלּולְג
 -תֶאְו הָלועַהתֶא ּוטֲתְׁשִי הָּמַה "תִיָּבַהדתֶא םיִתְרׁשְמו תִיַּבַה ירעש

 תא יָת רֶׁשֲא עי :םָתְרׁשל היפ מעי הָמהו םֶָל הכה
 251? ושעי | 268% 8968 ּורְפְכְו | * א ודי 61 80) 0 ויָדַי; 1? ¢ 69 םֶהיֵדְ
 6127 | 27 %% 616 6 || ל 616 6 | ;cp 44, 2 prb add || 3 3 6 dior קצקצ א |
 b dl 6 6008 | < ס לא | % + 407%|| 4 *1 לע || ל-* 6" 'ב; 5+16 3 בה |
 51 6 mlt MSS 6 לע | 5 * prb add | * 1? 6 6 'ל(לֶאְלע | << 5 1 6 8 תיָּבַה]
 4 ס ויָתֹרֹוּת | << 4uמ | 6 6(=) יִרָמַהתיִּב 47 | 7 * 6 'ַחְל | ל 41 6 6 |
 5 1 6 698 'תַו )68 vid ּורְבעַתַו (praeteristis || 4 1 6 684 לבב | 8 = >8(6)|
 ל 1 (קזקs( םּומ-- || << 6 תֶרָמָשַמ רמשל | %1 6 6 ןָכְל et rsp ופ 9 | 9 * 6 בג

cf |( 60) םירמש +6 םירעוש cf39 לכ | ל 6 תיִּב | זס == >668) | זז *1 ?  
 ל ? 3, ?ft dl (dittogr = 'שדקמ) | <16 6 לע | <8 || < 6 םֶעָה יֵנְפְל |

 12 51 (4 68) 'ךש. '



44,13—28 EZECHIEL 821 

 יי יִתאָׂשָנ ןַּכְלַע ןֹוָע לֹוׁשֵַמְל לֵאָרְׂשִי-תיֵבְל 'ּויָהְו םֶהיִלּולַג יִנָפְל
 0 ןַהכְל לא שגידל :*םנֹוע ּאְׂשִנְוי הָוהְי יִנדַא אנ םהילע
 םָתֹובעֹוְתְוי םֶתְמְלְּכְ ואָשְנְו ןםיִׁשְרקַה ׁשְרָק"ילֲא יׁשְדלָב-ילע תְׁשנְלְו
 ותָרְבַע לבל תִיְּבַה תַרָמְׁשִמ ירמש םָתֹוא ייִּתַתְנְו+ :ּשע רֶׁשֲא
 קודצ יִנְּב םיולה : םיִנָהְַהְוי "ב השי רֶׁשֲא לכל
 המה ילעְמ ָאְרָשייִנּב תֹוֲעֲתְּב יִׁשְְקִמ תַרַמְׁשִמ"תֶא מש רֶׁשֲא
 ינדא םֶאְנ םֶדָ בלח ל ביִרְקַהְל יִָפל ּוְמַעְו ינִתְרָשל יֵלֲא וברקי
 ינתרשל ,ָחְלש-לֶא ּוברְקְי הָמָהְו יִשּדְקִמְלֶא ואב הָמְה ו :הָוהְי
 תיִמיִנָּפַה רצה ירעָש"לא אוב היָהְיז :יִתְרמׁשִמיתֶא ורָמְׁשְ

 םיִּתְׁשַכ יִסְנְכמּ םעעאר"לפ וה םיִּתְׁשִפ ראפ התו תמנה
 הָנוציִחַה רַצְחֶה לא םָתאֵצְבּוזפ יעזיַּב ּורְּגִחִי אלי םֶהיִנְתַמדלַע ויה
 הָמָהְדרַשַא םָהיֵדְנּב"תַא ּוטשְפְי םַעָה לַא יּהָנֹוציִחַה רַצֲחֲה- לא
 םיִרָחַא םיָדְנַּב רשבלו שָדְלַה תָכָשלְּב םֶתוא ּוחיִּנהְ םָּב םֶתְרשמ
 ּוחְלשי אָל עַרָפּו וחְלני אל םָׁשֲאְרְו>ִ :םֵהיֵדְנְבְּב םַעָהדתֶא ושדקיחאלְו

 -לֶא םִאֹובּב ןֶהֹּכ"לַּכ ּרָתְשידאל ו :םהיִשאַרְתֶא ּומָסְכִי םוסָּכ

 -םא יִּכ םיׁשנְל ֶהָ חְקּויאָל הָשּוְנּו ָנְמְלַאְו=י :תיִיִנּפַה רצָחָה
 ןָהּכִמ 'הָנֶמְלַא הָיָהִּת רֶׁשֲא הָנֲמְלֵאָהְו לֵאָרְׂשִי יתִיַּב עַרָוִמ תולּותְב
 :םַעדוְי רֹוָהָטְל אָמְט"ויִבּו לָחָל ׁשֶדָק ןיּב ּורוי ימע-תֶאְוי ּוחָק
 יִתֹרֹוּת-תֶאְו ּוהֲמְּפְׁשִו יֵטָּפְׁשִמְּב יֹטַּפְׁשִל ּודָמַעְי הָּמַה יביִרדלעוא
 יתָמלֲאיפ :ּושדקו יֵתֹותֵּבַׁש-תֶאְו ּורֹמְׁשִ .ידעּומ"לֶכְב יֵתְקִח-תֶאְו
 תֹוָחֲאְלּ יחָאָל תֿבְלּו ןבלו םִאְלֹו בָאְל"מא יִּ הָאְמטְל לאב א םֶדֶא
 םִיִמָ תעֶבְׁש יותרהט ירחאְו6 :אמטי ׁשיִאל הָתְיָהד אל" רֶׁשֲא
 תַרְׁשְל תיִמיִנָּפַה רַצָחֶה לא יׁשְרַפַה לא ואב םויבְל זולו
 יִנַא יהֶלָחְנְל םֶהָל הָתיַהְויא :הוהְי ינדַא םָאְנ ותאָטַח ביִרְקַ ׁשֶדקַּב

 ז2 b 1 ויהיו (cf) | = <6) | 13 51 6 06 155 6 לֶא | ל 6 6 6 |°6
 לֵאָרְׂשִי ישדק, pזb 1 6[ Lv 21,22; 222. 3.15 | 16 6 לֶאְו | == 6 םֶתֹועְתְּב
 עמ רֶׁשֲא | 14 * 6 ּונְתַנו | * >668) | 15 * ;sic 8 (interv) 6'כה | ל 6-

 תיֶּב | 5 6 + 0טסוסצ cf) 29 הָחְנִמ?) | :7 >6(; 61 ? 6 1 ? הֶתיִּבִמ |
rg ™ dl | 22° 616 6s | * <608(; 1 48|60 אלו |  add? mlt MSS18 = >3;  

(Kּוהמְּפָשי  Vrsטֶּפָשְמְל; א טפָשֶל | 5 0  mlt MSS6 6 םֶּד | ל 0  ins?24 *  
 ֹוהָטַפׁשִ) | 25 * 9 שָפנ | 1 6 680 ואבי | 5 1 6 nonn MSS 9 ל | 6
 אמ 6( 6 | 268 ּותֶאְמְמ | 6 IMS 8 דרֶפְסִי | * ins prb 6 5 ואו

 רֶהְטִי | 27 == 61 6 609 | 28 = 1 ל הָלֲחַנ םֶהָל הָיְהִת אלו
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 הָחְנִּמַה*פ :םֶתְוִחַא יִנֲא לֵאָרְׂשִיְּב םָהָל יּוָנְּתִת-אְל הֶּזִחַאְו םֶתְלַחנ
 :הִיִהָי םֵהָל לֵאָרְׂשיְּב םִרַח לכו םולְכֲאְ הָּמַה םֶׁשאָהְו תאטחהו
 םיִנָהְּכל םַכיִתְוְמּורְּת לכמ לפ תמּוָרְּת" לכ לכ יוּבלָּב תיָשאָרְופ
 :ּדֲתיִּב-לָא הָבְרּב ַחיִנָהְל ןהכל ּונּתִּת םֶכיִתְסיִרְע תיִשאְרְו הָיֵהִ
 פ | !םיִנָהְּכַה ּולָכא אל הָמַהְּבַהְִּו ףֵֹעָה"ִמ הָפְרַמּו הלבנ-לב 31

 ₪ךק\ הָהיל הָמּורְת ּומיִרָּת | הלֲחנְּב ץֶרֲאָהזתא םָכְליִּפַהְבּו 45
 -ׁשֶדק ףֶלֶא יהָרְׂשְע בַחְלְו "א לא םיִרָשַעְו הָׁשַמֲח ךְרא ץֶרָאַהְְִמ

 תוָאמ ׁשֶמֲח יׁשְְקַה-לֶא' זמ "הָיָה :ביִבָס הָלּובְילָבְב יא
 "ןמּוג :ביִבְס ול ׁשֶרָנִמ הָּמֲא םיִׁשֵמֲחַו ביִבְס עֶּבְרְמ תֹוָאַמ שמח
 םיִפְלַא תשע בֵחְרְו ףֶלֶא םיִרְׂשֲעְו יֵׁשֵמֲח ךֶרא דֹומָּת תאּוַה הָּדִמַה
 םינָהַל לאה ץֶרָאַהְְִמ שדי :םיִשָדְק ׁשֶדָק 'שְּקִמַה "הָיָהְיובּו"

 םּוקְמ םֶהָל הָנָהְו הָוהְיְתֶא תֶרָשָל םיִבְרְקַה 'הָיְהְי שִּדִקִמה יִתְרָשְמ
 תֶרשעַו ףְרא ףַלִּפ םיִרְׂשֲעְו הָׁשִמֲחוי :ישָּדְקִמל שָּדְקִמּו" םיִּתָבָל
 םיִרְׂשֲעֹי הָּדְחַאל םֶהָל תִיַּבַה יִּתְרָשְמ םיולל יהָיָהְי בַחְר םיִפְלא
 הָשמח ָּךֶראְו בח םיִפְלַא תַשָמִח ּונַתִת ריִעָה תַנָחַאו ":'תכָשל
 איש :הֶיִהְי לֵאָרְׂשִי תיִּבלָבְל ׁשֶדָקַה תַמּורּת .תמעל ףלא םיִרְׂשְעְ
 ׁשְרֹלַה-תַמּורְ רגפחילא ריִעָה .תַצָחַאלְ שרפה תַמּורְתְל הָּזִמּו הָּזִמ
 ּךְראְו הָמיָדָק "הֶמְדְק תֶאְּפִמּו הָּמְי םָידתאְּפִמ ריִעָה תֹּנחַא ינָּפילֶאְ
 ול'הָיְהְי ץֶרָאָלל :הָמיִדָק לג לֶא 'םי לּובְּגִמ םיקלחה ידֶחא "תומָעְל
 -תיבל נּתִי ץֶרֲאָהְו יֵמע-תֶא איש דוָע ּונוידאלו לֶאְרָשיּב הָנַחַאַל
 יאיָשְנ םכְל"בר הֹוהְי יִנדַא רַמָאדהְּכ ם :םֶהיִטְבָשְל לאְרְשי
 כיתר ּומיָרָה ּושע הָקַדִּו טפשמו ּוריִסָה דשו סַמְח לאש

eeכ רֶמֲחַה ירשעמ יתאָש הָיָה חֶא קמ תהו הָיָה  
 םיִרָשָע לָקֶשַהְו יי ֹתנָּכִתִמ הָיְְי רָמְחַה"לֶא הָּפיִאָה רֶמחַה תָריֵׂשֲעַו

Cp 5,₪1 | בס "16 68 םֶכיֵּתָּב-לע | בז 16 68 לכו |  nan,28 * 6  
 ז * 61 6 4155 Edd 30 | * 1 6 6 םיִרָשְע | 51? איה 6% | 5 9 לָכ 2 היהי

WP |0% 4 | * 16 6 6 8 היָהְו | °° 6  cf ©), frt ₪6 1 | 2 prb trsp 
(frt orig +ל 3 היָהִי  | frtadd | 5 <68, 61 | 4 * <6)%(, dl3 50 הָשַמַח | °°  

 אוה) | < קזמ ₪1 | % קrקs cf( 6) ׁשְרְנִמְלו, גו םשְרְקְָל דקַפִמ (יִּתְבִל | = 9
 הָיָהְו; 1 6 א הָיָהִי | ** 16 6 תֶבָשְל םירעסל) | 658; 6ןּתִּת 0? דמָּמ || ל י1

prb 61 (dittogr?) |תַמ-- || 5 >8,  mlt MSS Eddלע | 1 לעו | <1 םָדָק | 6  

 11 6 6 הָמָי | 82 א dl 6 3; 6 trsp in 7 ('אל 'דק) | Plc6היָהו | < 16 6
 לֵאָרְׂשִי יִאיִׂשְ | זז * crrp ?, 1? םֶכָל cf) &( | ל 1 cf) prb 6( תירשע.
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<1 7: 

 תיִׁשָׁש ּומיִרָּת רשַא הָמּורּתַה "תא :םֶכָל הָיְהִי הָנָמַה
 קחו :םירעשה רֶמָתַמ הָפיִאָה ימתיִשָשְו םיטחה רָמֲחַמ הָפיִאָה
 ירמח םיִּתַּבַה תָרׂשֲע רה ןןמ תַּבַה 'רשעמ ןַמָׁשַה תֵּבַה משה
 יםִיַתאַּמַה ד ןמ ןאַּצַה ןמ תַחַא-הֵׂשְוַפ :ירמח םיִּתְּבַה תֶרָשַעדיִּב
 םָאְנ יםהילע רַּפַכְל םיִמָלשְלְו הָלּועְלּו הָחְגַמ לֶאְרשי יהקׁשממ
 תאָּוַה הָמּרְּתַה"ילֲא ויהי" יץֶרָאָה םַעָה לכו פ :הָוהְי ינֹרֲא

 ךסנהְו ָחנַהְ יתולּועֲה היְהְי איִשנַה-לעויז :לֵאריְּב איש
 הָׂשְעַי-אּוה לֶאָרְׂשִי תב יָרעֹוְמ"ֶבְּב תֹותְּבִׁשַבּו םיִׁשָדָחָבּו םיִגַחב
 רעְּב רָּפַכָל םיִָכְׁשַה"תֶאְו הָלֹועָה"תֶאְו הָחְנַּמַה-תֶאְו תאָטַחְקתֶא
 םּלֶאָרְׂשִתיִּב

 רֶקְּבְּ"רּפ יחָּקִת שחל רָחֶאְּב ןוׁשארְּב הָוהָי ינֲֹא רמָא"הּכיפ
 ְןַתְנְו תאָטַהַה םּדַמ ןהכַה חָקָלְויפ :שְְּקִּמַה-תֶא יֵתאַּטַחְו םיָמָּת
 'תֹוּוזְמ-לַעְ חבל הָרְזעֶה תֹונפ' עּברַא-לָאְ תִיַּבַה יֵתתוָמ-לָא

 ׁשיִאַמ ישב הָעְבְׁשְב הש ןְֵוי :תיִמיִנְפַה רַצְחַה רעש
 םוי רֶׂשָע יהָעְּבְַאְּב ןושארְּביי :תִיָּבַה-תֶא םָּתְרַפְכְו "יִתַפִמּו הגש
 הָשְעְוי לא תֹוָצִמ םיִמָי יתֹועְבְׁש 'נה חַסַּפַה םֶכָל הָיָה שחל
 תַעְבָשְוי :תאטח רַּפ ץֶרָאָה םעד לָּכ דַעְבּו ודעּב אּוהה םויּב איׂשָנַה
 םִיִמיִמָּת םיליא תַעְבְשְ םיִרּפ תַעְבָש ההיל הלוע הֶׂשעַי גָחַהְיַמִי
 הָפיִא הָחְנַמּ :םויל םיִדְע ריִעָש תאָטַחְו יםיִמָיַה תַעְבָש םויל

 הָשמַּב "יעיִבְׁשבי :הָפיִאְל ןיק ןמשו השעי לאל הָפיִאְו רפל
 'הָלֹעְּכ תאָטַמּכ םיִמָיִה תַעְבַש הָלֲאָכ הָשְעַי גָחָּב שחל 'םֹוָי רׂשֲע
 ס | ןֶמָשַכְו הָחְנִמַכְו

 לקש "תֶשמחְו הָרָשַע םיִלָקש 'םיִרָשְעְו הָשמֶח םיִלָקָש *םיִבָשָע" הַר

 ;  0 2המ * = 1 NID, sed prb crrp || * 1 6 6ש 60 =20+25+15 :120
 6 6* הֶרָשַעַו | < 1 6 65% םיַׁשָמֲחַו | 33.6 | * 1 6 Vrs תי- | 14

 add | 1 ? תיִרָשַע ef זק S dl c 6(X)| ( רפה | 516 9 +5 רפה | 15 * --
 ומ5 ? הָמּורְת 6 6 | * >5, 1? 6 6 תוחְפָשַמ (6%-- לּכִמ | * 6 םֶכ-- |

 16 ° errp ? cf ,(X)6< ל-5 || ל-ל ] prb (cf 6( תֶא JR) ונמי vel c 32 מירי
 17 *1 6 113155 הֶל-- | * 1 c 4oMSS Vrs 'ִבּו | 18 * 1 plurc 6 6120 | ל 16
 םֶת-- vel 6 6 אָטַחְל | צָפ 51 6 ca 30155 6 לע | ל 1 6 21155 684 תוזז-- |
 5 1 לע | 49 83 מַה 'ּפ | 20 * 8 'עימ, 1 הָשַעַי | ל-ל 1 6 6 ׁשֶדֹחַל דִחֶאּב יִעיִבְשַב |

velהספה | ל  postל 'י רשע 'חבו ' ? cf 6 | 21 * prps NDS, sed ins ;? = 
 dl vel 1 (DBD?) (prb) חַסָּפַה גַח | < 16 115 Vrs ny | %1 c 68 ולכאת |
 23 7 >8; dl ₪ 'מיה 'ש | 24 >5, ?a | 25 368 'בג | >8)0%8(6 | 1 68 =
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 םיִדָק הָנֹּפַה תיִמיִנָּפַה רַצָחָה רעש הְוהְי יָנֹרֲא רמָא-הּכי 6
 ׁשֶדֲחַה םיִיְבּו ַחַתַּפי תּבִׁשַה םּויְבּו שעמה יַמְי תֵׁשַׁש רּוגָס הָיִהְי
 יתַּוזמדלע : דַמֲעְר ץּוחמ רַעָשַה סא ָךֶרָ איִׁשַָה אָבּו> חת

 ץרהיפע ְׁשתוי :ברעקידע רויאל רעעהו אָ רעשה
 -רַשֶא הָלֹעֲהְוצ :הָנהְי יַנְפִל םיִשְדָחְבּו תוָתָּבַשַּב אּוהַה רַעָשַה חַתֶּפ
 :םיִמָּת ליאו םֶמיִמִּת םיִשְבְכ הָשִש תַּבְׁשַה םוויְּב הוהיִל איִשְּנַה בֶרקִי
 :הָפיִאְל ןיה ןָמַׁשְו ודָי תֶּתִמ 'הָחְנִמ םיׂשָבכלְו לואָל הַפיִא יהָחְנַמּופ

 יםיִׂשְבכ יתׁשְׁשְו יםֶמיִמִּ ירקכ"ןכ" רפ שֶדִחַה םויָבְו :
 הָחְנִמ הֶשִעַי ליאל הָפיִאְו רַֿפל הָפיִאְוז :'יהְ יםַמיִמִּת ליָאְו
 רד איִשּנַה אוָבְבּול :הָפיִאָל ןיה ןמָשו די גישת רֶׁשֲא םיִשָבָּכַלְ
 הוהְי נפל ץֶרָאָה" םע אֹובְבּופ :יאַצִי כרב אובָי רַעַשַה יםלוא
 בֶנְנ רֵעְׁשְְר אי תֹוֲחַּתְׁשִהְל ןֹוֿפְצ רעש ְךֶרָר אָּבַה םיִדֲעֹומַּב

 רעשה ּךָרָּת בּוׁשָי אָל יהָנֹופְצ רעש אָ בֶגָנ רעְׁשְרְּר אָּבַהְו
 אובָי םָאֹובְּבי םֶכותַּב איִׂשָנַהְוופ :"ואצי ֹוֵחְכִנ יִּכ וב אָּבירִׁשַא

 רֶּפַל הָפיִא הָחְנִמַה הָיְהִּת םיִלַעוִּמַבּו םינחְבּויי :'ּואָצְי "םֶתאָצְבּו
 -יכְנ< 5 :הָפיִאָל ןיק ןָמָׁשְו ודי תֶתמ םיִשָבְּכַלְו ליַאָל הָפיִאְ
 -תֶא ול חַתַפּו הוהיל הָבָדְנ םיִמְָלַשוא הלוע הָבָדְנ איִׂשָנַה הָשַעִי
 השעי רֶׁשֲאּכ ויָמָלְׁש-תֶאְו ֹותָלֹע-תֶא הֵׂשֲעְו םיִדָק הָנֹּפַה רַעְׁשַה
 ותנְׁש-ןְּב שָבָכְו 3 :ֹותאֵצ יֵרֲחַא רעְׁשַה-תֶא רגָסְו אֹציְו תַבְׁשַה םֹיְּב
 :\תא הָשַעְת ירק רֶקבְּב הָוהיל םויל הלוע יהשעת םיִמָת

 תישילש מש הָיָה תש יקב רב ויל יהָשעַת הָחְנמּו
 יושעני5 :דיִמָּת "םֶלוע 'תוקֶח הָוהיִל הָחְנִמ תֶלְּסַה-תֶא סֶלֶל ןיִהַה
 ס | ודיִמְּת תלוע רָב רבב ןְמַׁשַה-תֶאְוהָחְנַּפַה-תֶאְוׂשֶבָכַה"תֶא

 ֹותָלֲחנ וינְּבִמ ׁשיִאל הָנָּתַמ איִׂשָנַה ןח הֹוהְי ינדַא רמֲא-הכפ
Cp 46, 2° cf 407% | ל 6369 vid ןתפמ | 5 * 58+ הָשַעַי | ל dlprb 6 

 "ו | [ WWסלי  1 6 76MSS QF Vrs Dhn | 5ל || 5)8( 6>:5* 6 | (?6)3
prb 6 8 םיִמיִמִּת | > 1prb 6 65 ;םיִמִּת | >5, 6 הָיָהְי vel dl )cf 4) vel 1 השי 
(cf 7°) | 7 6 tora | 8 * 6) 2* | * KO ואצי |g * | ןופצ | ל 1 6 plus rooMSS 
Q Vrs NY) | ro °° 5 וב אָּב רֶׁשֲא רֶעָשַּב | * 16 34155 62 אָצָי | 12 dl 6 
G(x) 68 | 13 *1 6 nonn MSS 680 עִי | ל' <6 | "5 <8; 1 6 pc MSS(Q@) 
 | תקח  <6 | * 1 6 nonn MSS Vrs'ַעְי | :4 51 6 2155 68 'ַעי | ל 69
 |  Saks 6ּושַעַּת | ל ?  06%" (cf ¥) 'y], 6ושעו  SWא 516 15 | )8(6 4
 'ָּגִמ. 6 516 16



.6 EZECHIEL 825 

 יותְלֲחַנִמ הת ןָתידיִכְויז :"הָלָחְנַּב איָה םֶתְּזַחַא' הֶיָהּת וינְבָל איה
 .רתלחנ א איׂשנל 'תֶבָשְו רולהה תשע ול התו וילבעמ לחאל

A ir 

 םֶתְּזֲחַאַמ םָתֹנֹוהְל םָעָה תלֲחנִמ איִׂשנַה חלידאלרא :הֶיִהִּת | םָהְל וינָּב
 :ותּנִחַאמ שיא ימע וצָפידאל רשא ןעֶמְל וינְּב-תֶא לָחְנ ותּזִחַאְמ

Ai T 

 שֶדְקַה יתֹוכְׁשְלַה-לֶא לעׁשַה ףתּכְ"לַע רשא אֹובָּמִב יֵנֲאיִבנפ
 :'הָמִי םֶתְכְרִיִּב םוקָמ םׁש-הֵּנַהְו הָנֹופְצ תוָנּפַה 'םיִנָהְּכַהדלֶא"
 םֵׁשֲאָהתֶא םיִנַהְּכַה םש-ּולָשבי רֶׁשֲא םוקְמַה הָו יֵלֲא רַמֲאנ>ס
 -רַצְחַהְלֶא איצה יִתְלְבל הָחְנִמַה-תֶא ּופאי רָשַא תאַּטַחַה- תֶאְו
 הָנֹוציִחַה ְצְחָה-לֶא יִנָאיִצוַננ םָעָה"תֶא שקל .הנוציחה
 רַצְח רַצְמֶה עֹצָקמִּב רַצָח הֵּנַהְו רַצְסַה יעוצְקִמ תַעֵּבְרַא-לָא יִנְרְבְעַיַ

A'T ול 

 יםיִעְּבְרַא יתורֲמְק תוְרַצְח רַצָחְה תַעַצְקִמ תַעַּבְרַאַּב= :רַצְחֶה ַעָפְקִמְב
 רוט :יתּוְעְצְקֶהְמ םָּתְעַּבְרא תַחַא הָּדִמ בַחְר יםיׁשלׁשּו ּףךְרא
 תִִריִטַה תַחַּתִמ "יושע תולָשַבְמ םָּתעַברַאל ביִבָס ימֲהְּ ביִבָס
 .יתרשמ םשּולשבי רָשא םיִלָשַבְמַה תיֵּב הלא ילא רָמאנצ :ביִבָס
 :םַעָה חבְזיתֶא תִיָּבַה

 ןּתְפְמ תַחַּתַמ םיִּפָמִי םִיַמ"הַּנִהְו תִיַּבַה חַתֹפ" לֶא נשי 47
 ףְתָּכִמ" 'תחתמ םיִוְי םִיָמַהְו יםיִדָק תיַּבַה יִנְּפדיִכי הָמיִדָק תיבה
 יִנָּבְסִיַו הָנֹופִצ רַעְׁשיְרְּ ָנַאיִצוו :ַחָבְומ בָנָגִמ תיִנֲמֹוַה יתִיַּבַה

 םיֵכַמ םִיָמהנַהְו 'םיִרָק הָנּופַה יִָרְּב ץוחה רעשידלֶא ץּח דר
 :ףָלֶא דָמָיו וָרָיְּב וקָנ 'םיִדָק שיִאָה-'תאַצְּבי = :תיִנָמִיַה ףַתְּכַהְִמ
 םיִמב "יִנְרְבַעַיַנ ףֶלֶא דָמַיו+ :'םִיָּפֲא ימ םימב "יִנְרְבַעַיַו הַּמִאָּב
 לחצי ףלא דָמַיופ :םִיָנְתָמ ימ יָנרְבעיו ףַלֶא דמי םִיָּכְרְּב 'םיִמ
 :רַבֲעדאל רֶׁשַא לַחנ ּוחְׂש ימ םִיַּמַה וָאָנִיּכ רָבעַל ילכואדיאל רָשא
 :לֵחָּנַה תַפְׂש-ילע יִנֵבְׁשי ינכלו | םָדֲאדְְב ָתיִאְרַה יֵלֵא רמי

16 b> 8; 5 ַחֵנְּב (GA םָת=) הֶּזִחַא | דל * 6% - | ט] הָבָׁשְו | > he 
 ‘63 תל-- | 18 dlc 669 | 19° 1 4 2( של | ל-ל 1 'הפל רֶׁשֲא 61686 || << 1
 prb 6 א םֶתְּכְרִיִּב ; 6 Kexwpiduévog (6™M55 + kard 8dXA.) = ? (הּמִ) דָרְפַנ | 01

cf 22 |8 | 21 1 קנט תע--  cfופאי  vel רWNI et ins DW post6 6 םשְו  ‘vel 
sic 38; dl 6 650 | 23 *16 6 הָּמַא | ¢  ft insתֹונַמְק | ל  cf Hier22 51 6 63  

 קצט תֹוריִטו; cf 63? | ל 1 61 % םֶהָל (זe? םֶתוביִבְס) | < תיושע | 24 5
 6 תב | Cp 47,155, ft add | ל dlc Gj = 6 ִבָהַמ | 21? -לָא
 ל pnp; in 41 trsp (cf 65) 'רד פס פה || * 1 prb הָמ-- | 3 * 1 prb איו
 ?ve יִנָאְויַו | * 62? םָָקִמ; 1? (הִנָמְרָּקַה | = 6 רבעי | 8 'ַא; 1? םיִסּפ |46

nil6 124155 38% םיַמב | 5 9% 6  cf 3°; ins4 "מ | < 6  ca 30oMSS3°|| ל 1 6  -cf 
 -לָא.  > mit MSS Edd; Orל || ? | 6 5 <6)%(; dl"וי  3MSS 6 cfSאלו | ל 1

Biblia. 53 



 $26 לאקזחי 47,719

 רָמאיו :הָּזִמּו הֶּזִמ דֶאְמ בֵר ץַע לַתֹנַה תַפְׂשִײילֲא הָּגַהְו ייִנָבּושְּבז
 הָבְרַעָהְלַע ּודְרַיְו הָנּומְדְקַה הָליִלָּנַהדְלֶא םיִאְצֹוי אָלֲאָה םִיַמַה יֵלֲא
 שפל הָיָהְופ :םִיָמַה יפנו יםיִאָצּומַה הָמיַהי-לֲא הָמּיַה ּואָבּו
 הָנְַּה הָיָהְו היְחִי יםילחנ םש אוב שאל לא ץֶָשוירָשַ והָּיַח
 אוְבײרׁשַ לכ יחי ּאָפַרִיְ הלאה םִיּמַה הָמָש ואב יִּכ דֵאַמ הָּבַר
 םִילְנֲ ןיעדדעו ידָּג ןיעמ לם ויל *ּולָמַעי "יהָיָהְ :לַחָנה הָמָש
 לודנַה םִיַה תגְדִּכ 'םֶתְנְד יהָיְהִּת הנמל ּףיַהְי םיִמְרֲחַל ַחֹוטְׁשִמ
 לֵחבַה-לַעי ּונָתְנ חַלָמל ּואפְרִי אל ויֵאָבְנּו רָתאֹצְּבוז :דֶאְמ הָּבר
 םּתְיאָלְו ּוהָלֲע לובודאל לָכַאָמ"ץַעיכוהִָמו הֶּזִמ ותָּפָש- לע הע
 לירפ ןָיָמְו םיִאְצו הָּמֵה שּדְקִמַהְִמ ויִמיִמ יִּכ רֵּכבִי וָשְדֲחַל ויִרּפ
 ּפ :הָפּורְתְ ףהלעו לָבַאמל

 ץֶראָה-תֶא ּולחְנְתִת רשא 'לּובְנ הג הֶוהְי ינדַא מא הבי
 שיא ּהָתוא םתְלַחְנּוי :'םילבח ףסוי לֵאָרְׂשִ יֵמְבְׁש רֶׂשע יֵנְׁשְל
 תאְּנַה ץֶרָאָה הלו םֶביִתְבַאל ּהָּתְתְל יִדיתֶא יָתאָשְנ רָשַא ויִחֲאְּכ
 לודְּגַה םִיַהְְוִמ הָנֹופְצ תֵאְפְל ץֶרֲאָה לּוָבָג הזו :הלְחנְּב םֶכְל
 גיב רֶׁשֲא יִיֹרבַס הָתּורַּבו יתמחיפ :הֶדָדִצ 'אֹובְל ןלְתח יִָרְַּה
 היָהְוי :ןרוח לוְבְנ"ילֲא רֶׁשֲא ןּוכיּתַה רַצָח" תַמֲח לוב ןיבו קֶשַמּד

 'תַמֲח לב הָנפ''ןּפצְו קָשָּמּ לג ןוניע רח םיהְִמ לוב
 קְׁשַמַּד ףןיּבִמּו ןֶרָוח "גמ 'םיִדָק תֶאָפּו*  :ןֹופְצ תֶאָּפ 'תֶאְ
 ינומדקַה םיהדילע 'לוָבָּגִמ ןדריה לֵאָרְׂשִי ץרֶא ןיִּבִמּו דָעְלַגַה ןיֵּבמּו
 -דע רַמָּתִמ הָנֶמיִּת יבְגְנ תַאְפּוופ | :הָמיִדָק תַאּפ =תַאְו 'ּודְמִּת
 :הָּבְנִנ הֶנָמיִּתְתֶאְּפ "תאו לוָדָנַה םִיַה-לֶא הלחנ שק *תובירמ מ

 7 * זק; 1? יִנָביַשיַו 6 6* |? 1 6 6 לע | 8 == ₪; קזקפ םיִצּומֲחַה םיִמַה
 $cf | ל16 א ואָּפ--; |—OMSS1B 0 5166 לע || *16 Vrsלתנַה | < 83-םיִמַה
 4-4 3; dl (dittogr) | זס *1 6 630 עו; K ודמעי 0 'ע |? 1 Mss ד | 1

(cf $)( 6 ויהי)( | *1 0 conjויָמיִמ  prps(1 ּהָנ--);  dub6 680 הִיִהְי | % >5;  
 הָתיִהְו | ! fle 60082 ותָגְד | 0 ויָתְוצְּב א ֹותאֵּצְּב | * 8 0+ אלו | 12 6
 הָיָחְו | 13 *1 6 nonn MSS 689 הֶז | ל 1 'ִגַה | < add (1 prb c &Y םִיַלְבַמ) |

iAiau, prpsל 6 --  | sed prb dl6 6 תֶמָח 6( 16% | 164 6  ins15 1 'ָּד | ל  
cf 17; 48,1 Nu 34,9 |ןוניע הָרֵצַח,  cf 2S 10,165 || 75 1 (prps cf 6) (JJ=)םֶליֵח  

velח 'ג 'צו ' dl?; prps vel1 הָנּופְצ | << <6)&(,  * | ft41 6 6 לע | 17 *1  
 'ח 'ג יִנָפְדְלַע cf 48,1 | %1 6 nonn MSS 8 תאז | 18 * prps+רֵׁשֲא ןוניע רֵצֲחַמ
 prb sic 1 | * 1 6 6 ןיִּב | Q1 | 11? c'1 9 ליִּבְגַמ | 5 1 cnonn Mss 4 דע |

lc nonn8 תאז | 19 * >8 | ל  ‘lc 8 cf 6# npn, cfig || 6 1 6 8MSS 
Mss $v nJ— | ¢ 1 6 Mss 68 xr. 



4 EZECHIEL 827 

 תאז תַמֲח אֹובְל חכנ-רע לּובָנִמ לּודְנַה םָּיַה םִידתַאָפּופ
 :לֵאָרְׂשִ יִטְבשל םַכְל תאָּזַה ץֶרֶאָהתֶא םָתקלַחְְי :םָיתֶאָּפ
 "רָשַא םכְכותְּ םיִרְּנַה םיִרְגַהלּ םֶכָל הֶלַחנּב ּהָתוא ּולָּפַּת "הָיָה
 לפי םֶכָתֶא לֶאְרשי יָנָבִּב חָרֶזֲאַּכ בבל ּוָהְו םָכְכֹוְתַּב םיִנָב ודלוה
 וּתֶא רָגַה רָנרֶשא טֵבְׁשַב הָיָה :לֶאְרְשִ יִטְבְש ָךֹותְּב .הלֲחנְב
 תומש הָלֲאְוי 48  ם  :הּוהי ינדַא םֶאָנ רתלחנ ּונְּתִּת םש
 ןניע רצח .תמֲח"אֹובְלוןלְתֲחיְְּרד ידידלֶא הָנופַּצ .הצקמ םיִטְבְׁשַה
 ד יםיה םיִדָקזתַאפ ליהי תּמֲח דיל הָנופָצ קְׂשַמּד ילּובנ
 לע :דָחֶא רֶׁשֲא הָמָי תֶאּפ-דע םיִדְק תַאָּפִמ ןֶּ לוב ולֲעֶו :דָחֶא

 בגלוי דָחא יִלָתְפַנ הָמתַאָפירעְו הָמיִדק תֶאּפמ רֶׁשְא לֵב
 הָׁשַנְמ לָּבָ לעְופ דָחֶא הָׁשנְמ הָּמְנ"תַאְּפ"דע הָמְדְק תַאְּפִמ יִלָתְפַנ
 תֵאָּפִמ םִַרְפֶא לבג | לע :דָחֶא םיִרְּפֶא הָמָיתאְּפִדדִע הָמָרָק תאָּפִמ
 יד תַאּפַמ ןָבּואְר לוב לע :דָחֶא ןֵבּואְר המי-תאּפ"דעֶו םיָדָק
 -דַע םיִדָק תֵַאַּפִמ הָדּוהְי לוב ps :דָחֶא הָדּוהְי הָּמִי-תַאְּפ-רַע

 בח ףָלָא ישע שמח ּומיִרְתְדִרָשַא הָמּורְתַה הָיָהּת המי תא
 שָּבְקִמַה הָיָהְו הָמָיְתַאָּפדע הָמיִדָק תַאְּפִמ םיקָלִחַה דחאְּכ ךראְו
 הָשמַח ְּךְרא הָוהְל ּומיִרְּת רשא הָמּורְּתַה :הָכֹותְּ
 שֶדְקַהתַמּוְִת הָיְהִּת הָלֵאְלּופ :יםיִפָלֲא תֶרָׂשֲעי בֵחָרְו ףֶלא םיִרְׂשֲעָו
 םיִפָלַא תֶרָשַע יבחר הָמְיְו ףלָא םיִרְׂשֲעְו הָׁשִמֲח הָנֹופְצ םיִנֵהָכַל
 ףֵלֲא םיִרָשָעְו הָשמִח 'ָּךְרא הָּבְנְו םיִפְלֲא תֶרָשָע 'בָחְר הָמיִדְְ
 רֶׁשֲא קוד יִיגְּבִמ שּדְקְמַהי םיִנֲהְכַליי וְכותְּב 'הָוהְיְשדִקמ הָיָה
 ועָּת רָשאַּכ לֵאָרׂשִ יִנְּב תועְתְּב ּועְת-אְל רֶׁשֲא יִּתרַמְׁשִמ ּוְרָמָש
 -ילַא םיִשְדַק שרק ץֶרָאָה תַמּורְּתִמ יהימּוִרְּת םהָל הָתְיֲהְוַ :םיולַה
 ףֶלֶא םיִרָשַעְו הָׁשַמֲח םיִנָהְכַה לוב מע יםיולהְוופ : :םִיַולַה לב
 בַחֹרְו לא םיִרְׂשֲעְו הָשַמַח ראל םיִפָלַא תַרָׂשֲ בֵחָרְו ר
 תישאר "רובעי אָלְו ירמי אָלְו ּונּמִמ ְרּכְמיײיאָלְווצ :יםיִפְלַא תֶרָׂשעי
 201? c 68 ליב | 2r>5 || 22 5 61 61 69 )=? םָּתְלַפַהְו 5? | א: | 55 3
 sol יֵנבַּכ | 6 39 ולפי | Cp 48, ד **1 םִיַהְְוַמ cf 47,17 || ל 1 קזמ 6 8 'ָגּ||

cf 6 6 388|זצק; 1 קזמ הָמי"תַאְּפידעְו הָמיִדְק תֶאְּפִמ לּובְּגַה-לעֶו c5 1 לע | 5%  
ce 15 | ro * >6, prb add |2.1 דע] 44.5.78 | 9 1 ףַלִא םירשע  

sic A;5 >68, קז 866 || = 6 שָּבְקַמַה רַהְו | זז = 1 6 686 'ֶּב םיִש-- | 12°  
lice36 הָמ-- | > 1 לע | 13 %1 6 69 לו | * 1 לפה 16 |  cf1 6 5/1585  

 ףלא םירשע | 14 516 68 אל | ל 1 6 589 ּורְמָי | < 16 8 ּורָבַעַי (א רובעי 0
 ריִבַעַי |

*53 



 08 לאקוחי 48,15--29

 -לַע בֵחֹרַּב רֶתונַה םיִפְלַא תֶׁשַמֲחויפ :הוהיִל שֶדְקיִּכ ץֶרָאָה
 הָתְיָהְו שָרְגַמְּ בשומל ריִעְל אּוָהדלַח ףַלֶא םיִרְׂשֲעְו הַׁשַמֲח יִנּפ
 תַעָּבְרִאְו תואמ שמח ןופָצ תֵאַּפ היָתּוּדִמ ּהָלַאְוי< :הכותֿב ריִעָה
 יתַאּפַמְ םיִפָלֲא תַעּבְרַאְו תוֶאְמ ישמח ׁשֵמֲח בֶנָנדתֶאּפּו םיִּפְלַא
 תַעְּבְרַאְו תוֶאְַמ ׁשֵמֲח הָמִיתאָפּו םיִפָלא תעֵּבְרַאְו תואַמ ׁשַמֲח םיִדָק
 םיִׁשָמֲח הָּבִַנְו םִיַתאָמּו םיִׁשָמֲח הָנֹופְצ ריעל ׁשְרְגִמ הָיַהְויז :םיִפְלֲא
 רֶתּונַהְו :םִיָתאָמּו םיִׁשְמֲח הַמְיְו םִיַתאָמּו םיִׁשִמֲח הָמיִדְקְו םִיָתאָמּו
 םיִפְלַא תרָשעו הָמיִדְק םיִפְלא תֶרׂשֲ ׁשֶרַה .תַמּורָּתו תמְעל ראב
 ידְבְטְל םֶהְלְל לתתַאּובְת הָתִיָהְו ישֶרְקַה תַמּורּת תַמְעְ היָהְוי המ
 הָמּורְּתַה-לּב :לֶאְרשי יִטְבְש לָּכִמ 'ּוהּורבעי ריִעָה ידָבַעַהְו :ריִעָה
 -תֶא ּומיִרָּת יתיִעיִבְר ףלא םיִרָשַעְ הֵׁשְמֲחַּב ףלא יִרְׂשֲעְו השמה
 והָּנִמּווהְּנִמ איִשָּנַל רֶתונַהְויי = ּריִעָה תָחַאילֶא שֶרְקַה תַמּורְּת
 וףְלֶא םיִרָשָעְו הָׁשִמֲח יִנָּפִדלֶא יריֵעָה תחל nese תַמּורְתַל
 -ילֲע ףַלֶא םיִרְׂשֲעְ הָשְמח יַנֿפ-לַע הָּמיְו הְמיִדָ דע יהָמּורְּת
 תִיַּבַה ׁשְּקִמּו שֶדְקַה תַמּורּת הָתְיָהו איש יםיקְלח תַמָעַ המי לבג

 יאיִשָנל רש וב ריִעְה יתוֲחְמּו "םוולה יִּוֲחַאְמּוצ :יהָכותְּב
 :הָיְהְי יאיִׂשָנל" ןמְְנְּב ּוֵבָג ןיבּו הָדּוהְי לַּבָּגןיְּב הָיָה
 ולֲעְוי+ :דָהֶא ןֵמיְנִּב הָמִי"תַאָּפ"רַע הָמָדָק תֶאְּפִמ םיִטָבְׁשַה רֶתָנְ“
 לּוָבָג ולְֲויפ :דָחֶא ןועֶמְׁש הָמְי"תאָּפידע הָמיִדְק תֶאְּפַמ ןמְְּב לּובְ
 לּובָּג ו לַעְו% :דָחֶא רֶכשָשְי הָמייתאְּפירַע הָמיָרָק תֶאְּפִמ ןֹועְמְׁש
 ןלּובְז לוב \ לעיל :דַחֶא ןלּובז הָמְיתַאְּפִדִע הָמיִדְק תֶאְּפִמ רֶכשָשִי
 בגב תֶאּפלָא דג לוב עו :דָחֶא דג הַמַיתאַּפ-ַע הָמֵדְק תֶאָּפַמ

 :לודְגה םיה"ילע הָלֲחנ שק תבירמ ימי רַמָתמ 'לּובְנ הָיָה" הָנַמיִת
 םֶתֹוְקְלְחַמ הּכֵאְו לֶאָרְׂשִי יִטְבַשְל הָכֲחּנִמ ּליִּפַּתרַׁשֲא ץֶרָאָה תא
 סם  :הְוהָי יָנֹדֲא םִאָנ

15 Q ְּוכֹות | 16 5 dlc # (dittogr) | 5 1 6 6MSS Bi | 18 ** prb dl 
(dittogr); prps (al + (6)ריעל הָיְהִי | * 58(0) ות=; א )?התא An— | 19°6 

  veוהדבעי) | 20 *?; >5; 1? תֶעַּבְרִמ  (plur MSSל 1 6 6 ָה-- |  prb 1ידבעו,

 6( > < || לע || 21 * מפ קזל (קזקפ) הָמיִדָק | * 1 לע ?ve )₪( העובר || * 1 תֶאְו
 pfikoc); dl | %1 6 nonn MSS 669 דע || * 16 6'ַחַה | * ?exc || < 0 ןכ-- |

(cf 2(23 1 דעו  || prb add22 * 1 קנע 'חַאו || ל | ? שֶדְקַה | < 6 םוט+ | = =  
firits etus) || " 53 )$ =( היהי (63  id 24-27 | 28 °>6 3 1 9-5 [ prb 

 39+ דע;1 ? לע; 6 'מו | %1 6 21155 6 דע | 29 1 6 31155 9 ֵנְּב.



 35—48,30 ו 829

 םיִפְלַא תעבְרְִו תֹוָאַמׁ שמח 'ןופצ תֶאָּפִמ' יריִעָה תאָצֹוְת הָלֲאְוּפ
 הָׁשֹולְׁש 'םיִרָעָש ילֵאָרְׂשִי יֵמְבׁש תומָש-לע ריִעָה יִרעָשְויי :הָּדִמ
 "לאי :דָחֶא יִוָל רעש דָא הָרּוהְי רעש דַמֶא ןבּואְר רעש 'הָנֹופְצ
 ירעשו השלש םיִרְעְׁש ייִּפְלַא תַעָּבְרִאְו תֹואַמ ׁשֵמֲח הָמיִדק יתָאּפ

 ׁשֵמֲח הֶּבְנֿג"תַאְפּוו ודָחָא ןָד רעש רֵחֶא ןמְנְּב רעש דָא ףסוי
 רעש דחֶא ןֹועְמְׁש רעש הָשלֶש םיִרָעְּׁו הֶּרִמ םיִפָלַא תעֵּבְראְו תֹואַמ
 תַעָּבְרִאְו תֹואַמ ׁשֵמֲח הָּמייתַאּפ* :דָחֶא ןֶלּובְז רעש דָחֶא רֶכׁשֶׁשִי
 רעש דָמֶא ֵׁשֲא רעש רָחֶא דג רעש השלש יםהיִרעש 'םיֿפְלַא
 :'הָמָשוהָוהְ םוימיריעֶה"םְׁשְוהלא רשע הָנֹמׁש בבס :ָחֲא ִלְתפַנ

30 % cf 31° || ל 1 prb הָנופְצ 'פנ || בז *5 trsp prb in 30 post ר'עֶה | 

  exc (cf 30.33 $) nih | 16 5'ִפּו | ל  | > add | 32°°1prbלן שו
Vrs ש' || 34 31 6 nonn MSS Vrs 'i | ל ins 6 68 הָדִמ || * 1 6 65 םיִרְעְש || 
 . cf 6 et Jes 60,14שס ?; 1? ּהָמָש הוהי ריע ™ 35



HOSEA. עשוה 
 םֶתֹוי הָיּזִע יִמיִּב יא עָשּוהדלֶא הָיָה רָשַאו הָוהְידרְבְּדִי 1

 :ילֶאְרְשְ ךלמ שָאיְרְּב םַעְבְִי יַמיִבּו הָדּוהְי יבלמ הָיקְזחִי זָחָא
 עָשוהדלֶא הָוהְי רָמאַ b יעָשוהְּב הָוהְי"רָּבְ תחת

 םיכּנָז יֵדְליְו םיִנּונָז תֶׁשֲא ףל-חק ךל
 :הָוהְי יִרָחֶאָמ ץֶרָאָה הָנֶזַת הָנְזיִּכ

 הָוהְו רָמאוצ :ןּב ול"דלַתו רהנ םִָלְַדתּ רֶמָנְתֶא חקינ לוי
 ויָלֶא

 טַעְמ דועְדיִּכ .לאָעְרֶזו ֹוָמְׁש אָרְק
 אּוהְי תִיַּ"לַע לאָעְרֶזְ יַמְּדיתֶא יתְדְקֶפּו
 אּוָהַה םִיּב הָיָהְוי :לֶאָרְׂשִי תיּב תּוָכָלְממ יַּּבָשָהְ
 :לאָעְרַזי קָמֲעְּב .לֵאָרְׂשִי תָׁשְקתֶא יִּתְרַׁשְו

 ול רָמאיַו תַּב דָלּתַו דוע רַהְּתַו
 דוע ףיסוא אל יִּכ הָמָחַר אֶל ּהמִש ארק
 :םֵהְל אָשֶא אָשְניִּכ לֵאָרְׂשִי תיִּבתֶא םַחַרֲא

 םֶהיֵהְלֲא הָוהיִּ םיּתְעַשוהְ םַחְרַא הָדּוהְי *תִיָּב-תֶאְו"
 :םישרפבּו םיִסּוסְּב יהָמַחְלְמְבּו = בֶרֹהְבּו תָשְקְּב םָעיִשוא אלו

 רֶמאינפ :ןָּ דַלָּתַו רַהָּתַו הָמָחְר אל"תֶא למנת
 ס :םֶכָל הָיְהָאחאל יֶכֹנֲאְו יֵמע אל םָּתַא יִּכ יֵמַע אלי ומש אָרְק

 םָה לּחְּכ לֶאְרְְנְּב רֶפְסמ היָתוי 2
 רֶפְסִי אָלְו דָמְיאְל רֶׁשֲא
 םָּתַא יִמעְאָל םֶהָל רַמֲאיײרֶׁשַא םוקְמַּב הָיָה
 :יחלֶא נב םֵהָל רֶָמָאָי

Cp r, r% prb add 160866 (al 2%* add habent) || 2 ° sic mlt MSS 
(interv) | 3 Var רהתו | v 7 add? | 7 6PM | ל ₪ ₪ | 0 1 םֶכיָהְלֶא 

cf 64544 Origen Aug || Cp 2, 1--3 prb add; al trsp 1--3 post 25. 



2,2—16 HOSEA 831 

 וְִּחַי לֵאָרְׂשִיהינְבּו הָדּוהְי"יָנְּב ּוצְּבְקְנו
 דַחֶא שאר םֵהָל ּומְׂשְו
 :לאַעְרְזִי םוי לוד יִּכ ץֶרָאָה-ןִמ ּולעְ
 :הָמָחְר םָביִתוחַאלְו ימע *םָכיַחַאל ּוָרָמֲאצ

 להשיא אָל יכֹנֲאְו יִּתְׁשֲא אל איָהדיִּכ ּוביִר םֶכְמָאְב ּוביָר
 :היִרְׁ ןיִּבִמ ָהיִפּופֲאנְו ָהיֶנָּפִמ ָהיִנּונְז רַסְתְו
 ּהְָלְוִה םֹויְּכ ָהיִּתְנַעַהְו הָּמָרְע הָנְטיִׁשפַא"ןפ

 :אָמָצַּב ָהיֶּתְמַהְו היצ ץֶרֶאַּכ ָהְּתַשו רֵּבְדמַכ ָהיִּתְמׂשְו
 :הָמַה םיָנּונְז יִנְבִיִּכ םֶחרַא אל היֵנָּב"תֶאְוֿ
 יֵבֲהֲאָמ יִרָחֶא הָכְלֲא הְנַמִא יִּכ םֶתְרּוה הֶׁשיְבּוה םֵמֲא הָתְנְז יֵּז

 קו יִנְמְש יִּתְשַפּו יֶרְמִצ יֿמימּו יַמֲַל יִגְַ
 םיִריִּפַּב ּךָכְרּוזתֶא ךָשיִנְגה ןְכנ*

 :אָצְמַת אֶל ָהיָתֹוביִתָנּו .ּהָרְדּגתֶא יִּתְרדנְו
 אָצְמִת אָלְו םֵתׁשְקַכּו םֶתֹא גיִשַתְאלְו ָהיּבַהֶאְמדתֶא הָפְּרו

 :הָּתָעַמ וא יל בוט יִּכ ןושארֶה יִשיאלֶא הָבּוׁשֲאְו הָכְלֲא הָרָמֲאְ
 הל יִּתָתְנ יֵכֹנֲא יִּב הָעְדָי אָל איִהְוי

 :ילַעְּבְל ּושָע בָהָזְוי  ּדל יִתיֵּבְרִה ףָסָכְ רָהְצִיַהְו ׁשֹוריּתַהְו ןנּדַה
 וָדָעומְּב יִשוריִתְ ותָעְּב יִנָגְד יָתְתקְְ בּושָא ןָבְליי
 :ּהָתְוְרְעְתַא תוסָכְל יִּתְׁשִפּו יִרָמִצ יִּתְלַצַהְו

 :יָדּיִמ הָּנֶליִצִיאְל שיִאְו יִהיֵבֲהֲאְמ יניעל ּהָתְלְבנתֶא הָלְנַא הָתַעְי
 :"הָדַעומ לכי ּהָּתַּבְׁשְו הֵׁשְדֲח ּהָּנַח ּהָשושמדלָּב יתַּבָשָהְוי

 הָּרְמֲא רֶׁשֲא ּהָתְנֲאְתּו הָנְפַנ יִתְמשַהְויי
 יֵבֲהֲאְמ יִלּונְתִנ רֶׁשֲא יִל הָמַה יהָנְתֶא
 :'הֶרָשַה תִיַח םֶתְלְכִאְ רעיל םיִּתְמִׂשְו

 םָהָל יריטְקּת רׁשֲא עבה ימְיתֶא ָהיִלע יתרו
 הְיְבַהַאְמ ירָחֶא לֶתַו ּהָתְְלָחְו ּהָמָז ידעת
 :הָוהְידִאְנ הָחְכָש יִתאְו

 :ּהָבְללע יִּתְרַבַדְו .רָּבְדִמַה ָהיִּתְכַלִהְו ָהיּתַפַמ יִכֹנֲא הָגַה ןכלי5
  | 4 5 9 hic incipתוצְרַאָה | 16 םֶכיִחַאַל | ל 6 םֶכְתֹוחֲאַלְו sקצק 2

cp 2 || ל-ל prb add | 8 1 ּהָּכְרּד vel ְ  (? et 6S | glc 6Sהיתוביתנ  cfָהיכָרּ

  | r2° add | 13 °° add | 141'סכ יִתְלְבְל  | ro = ft dl | Ir 6םַאֵצִמִת

frt ןנְתֶא | 5 G4kai Ta merewd Tod 0000000 kai td épmrerd This %6ץ | 

  8 nLל ||  cf 4,13. 11,2רַטְקִּת 1* 15



 332 עשוה 3,5—2,17

 הָנְקִּת חַתָפְל רֹוָכְע קַמֲע-יתֶאְו םָׁשִמְ ָהיִמְרּכתֶא הָכ יִּתַתָנְוז
 ס םְיָרְצַמ ץֶרָאמ ּהָתּולֲע םּוְְכּו ָהיֶלעֶנ ימיּכ .הָמָׁש 'הָתְנֲעְ

 דוע יליִאְרְקִת"אָלְו יִשיִא יִאְרְקִתי הּוהָיימֲאְנ אּוהַה-םויב הָיָחְוי
 :יילעב] | |

 :םֶמָשַּב דוע ּורְכזִדאְלְו ָהיֶּפִמ םיִלָעִּבַה תוָמָשתֶא יִתרְסַהְויפ
 ףועדםַעְו הֶרָשַה תִיַח"םְע אהה ב תיִרְּב יםָהָל יִתְָכְוי

 םיִמָשַח |
 ץֶראָהְִמ רוָּבְשֶא הָמֲחָלַמּו בֶרָחְו תָשקְו הָמָדאָה שָמָרְו
 קָרְָּב ייל יִדיִתָשְרֶאְ םלועל יל יִּיּתְׂשַרֲאְר“ :חַטְבְלי יםיִּתבַּכְׁשִהְ

 טְּׁשִמְבּו
 פ :הָוהְיתֶא 'ִּתעַרְְו הָנּומֲאְּב יִל יִדִּתְׂשִרָאְוי :םיִמֲחַרְבְו דָסֲחְבּו
 םָהְו םִיָמָשַהְתֶא הָנֲעֲא הָוהְיםֲאְנ הָנֲעֲא אּוהַה םיַּבוהְיָה

 :ץרָאָהתֶא ונע
 ּונעי םָהְו רָהְצִיַה-תֶאְו שוריִתַהתֶאְ ןגְּדַה-תֶא . הָנַעַּת ץֶרָאָהְו

 :לאעְרזי-תֶא]

 יִּתְרמָאְו הָמָחְר אָלתֶא תמר ץֶרָאְּב יל ָהיתְעַרמי5
 ס | יֶהְלֶא רמאי אּוָהְו הָּתָאיַמַע יֵמעדאָלְל
 תַּפֲאְנִמּו ַעָר תַבָּהַא הֵׁשֲא בָהֶא ךל דע ילֶא הָוהְי רַמאיוי 8

 יִבַהא םיִרָחַא םיִהֹלֲא-לא םינפ םַהְו לארי יִנָּבתֶא הָנהְי תבֲהאּכ
 תלו םיִרֹעְׂ רָמְְ ּףסַּכ רַשַע הָשָמַחַּב יל ָהָרֵּכֲאְוי :םיִבָנע יׁשיִׁשַא
 ייֵהְת אֶל נז אל יל יִבִָּת םיִּבַר םיִמי ָהיִלא רמו :םירעש

 יל יגאנְו שי
 רָש ןיִאְו ָלָמ ןיא לֵאָרְׂשִי ינְּב ֹובְׁשִי  םיפר םיִמָי כ

 :םיִפְרְתּו דֹופַא ןיִאְו הָבַצַמ ןיאו חַבָז ןיאו

 םֶהיַהְלֶא הָוהְיתֶא ּושקְבּו לאש ונְּב ּובָשָי רַחַא
 פ :םיִמָּיַה תיִרֲחַאַּב ובּוטד -לֶאְ הָוהְי-לֲא וָדֲחַפּו םָּכְלַמ דיִוָד תֶאְו

 ז7 **1תֶא יִּתְמַׂשְו | * קפצ הָתְלֲעְו | 18 ** f::1דֹוע אָרְקִת אלו הָׁשיֵאְל אָרְקִּת
add?) | 41דו 0060 ו 'נ  ue00 א.  kali6 6עמְק ןגסט  cf 6 00 ueםיִלֲעְּבַל  

 םֶתַמָשַּב 66 | 20 *8+1 ּהָל | *-ל 446? | "1 ָהיִּתְכִּבָשַהְו cf 6 (אטדסואושל) 06 20 1
 םיִּתְבַׁשֹוהְ A אסוןגמסש || 2r * 1 prb (bis) תי | b-b add‘ (מסממ טפשמבו קדצב
 n add habent [oni 1 sq], al post haec vb insיnשראו) || 22 * | הית-- |? 1

 תעַדְבּו 63 40155 + יִגַא יִּכ) | 23 >6, 61; זז הוהי"םאנ 364 | 24 = 360? |
 25 עפ ָהיִּתְעַרְּו | Cp 3, ז 63 תֶבָהֹא | 3 וג אובָא אל, גז 1 ל יִנָניִא



4,1—15 HOSEA 333 

 ץֶרָאָה יבָשיְדםַע הָוהיִל ביר יִּכ לֵאָרְׂשְי יֵנְּב הָוהְיְרַבְד ועָמשי 4
  Ce orו: 0 לשש [ ו | yr יץרַא םיָהֹלֲא תרי דֶסַתְריִאְו תַמֲאְיִ יב

 :ּופַסָאָי םִיַה ידם .םימשה ףועְבּו הרשה תֶיַחְּב
 :הכ יביִרְמּכ ָךמַעָו שיא חָכוְידלַאְו .בֵרלֲַא שיא דא

 הָלְיְל ּךמע איִבְנדִּ לשכו יםְויַה תְלָשָכְו

 יתעָבה יל מע מני מא ייֵתיִמְְ
 יִל ןֵהַּכִמ 'ףאסֶאְמָאְו ָּתְסַאָמ 'תַעַּדַה הָּתַא' יִּ
 :יָנָא-םנ ְךיָנּב חַּכְׁשֲא הלא תַרֹוּת הָּכָשַּתַו
 :ריַמָא ןולְקְּב םֶדֹובְּכ ולואה ןֶּב ּבְרכ
 :ושָפַנ ּואָשי טועה -לֶאְ ולבאי ימע תאטַח*
 ןְהלכי םַעָכ הָיָהְו

 :ֹוְל ביִׁשֲא ויָלְלעמּו ויָכְרּד לע יּתְדקִּו

 צרי אל נוה בש אלו לכי
 :בל"חְקְי שוריִתְו 'ןיְו יתּונְזיי :ירְמׁשִלּוָבְזַע הָוהִי-תֶאיכ
 ול דיני ולְקַמּו לֶאָשְי וָמַעְּב ימַעי

 :םָהיַהְלֶא תַחּתְמ זו הָעְתַה םיִנּונָז חור יִּ
 ּורָטקְי תֹועְבָּנַה-לַעְו וחצי םיִרָהֶה יִשאְרְלַעי

 ּהָלַצ בוט יִּכ הָלֲאְו הנבל ןוָלֵא תחת
 :הָנְפְאָנִּת םֶכיֵתולכְו םֶכיֵתֹוְנִּב הָנינְזִּת ןֿפ-לעי

 הת יּכְכיתולּכילעֶו ניני פיתול רופאי
 ןיִבְײאל םַעְו ּוחּבְי תושַדקַהַעְו ּודְרְָֿי תונַֹה"םִע םָהדיִּ

 :טָבְלְ] הָרּוהְי םָשָאְיְלַא לֵאָרְׂשִי הָּתַא הָנֹזסֲאי

 שק 4, 21 ץֶרֶפּו trsp ,( || vs 3 nonn add habent || 4 ™ 1 aut) כ יִמַעְו
 ןֵהּכַה aut [ןהכ] ויָרָמְכַכ ימעו cf( 6 6 )66 ןוסט) גט ןַהָּכַכ איִבָנְו רַמּכַּכ םעו |

 5 **1 םַמּוי הָתְלָשְכְו cf 6 | * prps תמו | = ;?crrp קזקצ מנ ןַּכ םֶא |
 6-5[ (nonn 5.6 8 add habent) || ל 1 frt תעַּדַה-תֶא; prps םֶסֶאַמָאְ ..וסַאָמ
 םֶהיֵנְּב חַּכָשֶאְו . .םֶהיֵהֹלֲא . .ּוחְכשיו .. | <1 6 0 ףסֶאַמָאְו )ml MS5( | ץ 5
 ּוריִמַה | 8 | שָפָנ 63 20155 םָׁשְפַנ) | 9 + ות איִבָנכְו איִבְנַּכ | 01 4

(al vrob ‘Add habent) | rr * ftּובָזְע : autְרַמַׁש אל  ft crrp; 1? autובזי | *  
sine ( in optim MSS et Edd; 8% vii post v 14 trsp || 12 1ל ןיי  |‘ al 

ּinyna cf 65 || in r3b.14 prps suff. 3. pers. | 14 1 TB! cf Prov 18,r. 

53° 
\ 



 334 עשוה 5,9—4,16

 ףןְנָא תִיִּב ּולֲעַּתלַאְו לָנְּנַה ּואָבְּתְלַאְ
 :הוהְידיַח ּעֶבׁשת-לַאָ

 שֶבָבּכ 'הוהְי םעֶרי ָתֹעֹי לֶארְׂשִי ירַרְס הורס ָרְפּכ יי
 :בָחְרָמַּב| | 'םָאְבְס רַסי5 :ֹול7חְנִה םִיָרְפָא םיגצַע ירָּבֲחיז

 :ָהיְַגָמ ןולק 'ובה ּובֲהֶא יּונְזַה הזה
 ס | :"םֶתוחְבּזִמ ושְבִיְו ָהיֶפְנְכּב ּהָתֹוא ַחּוָר ררָציפ

 לֵאָרְׂשִי תיִּביּובישקהו  םיִנָהְּפַה תאזדּועְמשי 5

 טָפְשִּמַה םֶכָל יכ ּוניזאה ךְכָמַה תיבּ
 :רובָתְדלַע הָשּורֶּפ תֶׁשָרְו הּפְצַמְל םֶתיִוָה חַפיִּ
 :יםֶלָכְָל רסּומ 'ינַאְו ּוקיִמָעָה "םיטש הָטֲחְׁשְיי
 יִנָממ דָחְכְגאְ לֵאָרׂשִו םִיֹופָא יִּתְעַדְי יִנֲאַכ

 :לֵאָרְׂשִי אָמְטִנ םירְפֶא 'ָתִנְזה יֹהּתַע יֵּ

 םֶהיֵהלָא-לָא בּוָשְל םילְלעמ נתי אל
 :ּעָדְי אל הָוהָי"תֶאְו םבְרקְּב םיִנּונְז חור יּ

 םֶנֹוֲעב ּולָשָבִי םִירְפְאְו לֵאָרְׂשְִו וונָפְּב לֶאָרְׂשִֹואְג הָנָעְ
 :םָמַע הָדּוהְי-םּג 'לָשְּכ
 .ּואָצִמַי אָלְו הָוהְיְתֶא שֶקְבְל וכָלִי םֶרְקְבְבּו םֶנאצְּב
 ודל םיִרְז לםינבדיכ' ּודָנְּב יהוהיק :םָהַמ כ לח
 כ :םֶהיקְלחתֶא ישרח םלָכאְ הָּתַע

 הָמְרְּב הָרְצֹצֲח הָעְבּנּב פוש עק

 :ןיִמנִּב יִּיֵרֲחֲא יָא תְִּב ֹועיִרָה
 .הָתַכֹוְת םויְּב הָיְהְת הָמשְל םִיַרפֲא

 :הָנְמָאָג יּתְעַדֹוה לֵאָרְׂשִי יֵמְבַׁשְּב
 { cf Am 5,5; 8,14עַבָש רָאְבִּב ? cfAm 5,5 (15a frt add) | * 5לֶא ₪ 1* 15

16 = dl? | ל add || 17 51 ft רֶבָח cf Jes 44,11 | = (17 נ8) 1 םָאְבס דסְּב חַּנַה/ 
cf Vrs || 18 ~°12 33] TO] et ins frt NNO || > dl | 3 65 66 ppudyuarog ד 

)6% avréav); 1 ₪ םֶנאָּגִמ cf 55 | 19° 6 ov > (nN); 1 ₪ DIN (sed 10 8 prb 
crrp) | ל 1 6 nonn MSS (pl MSS sine ) םֶתּוחְּבְזִמְמ cf 6ST et 8,11 | 
Cp 5, 2 **1 |םיִמָׁשַה תַחַׁשְו (8 'טס) | * קז ןיאו | 6 םֶכְלִכְל | 3 יו הָּתַא 
  1 ft J] cf 4,10. 2 (vs 3b ft add) | 4 1 DR! (vs 4b nonn addל
habent) | 5°frtdl || * 1 [לשכ aut לַשְכִי , cf 6 (frr fin vs est add) | 6 1 יִּתְצַלָח 
et trsp + ad ואצמי | 7 *1 יִב יִּכ + 6 | ל-ל 1 םינבו || 5 crrp; 6 200000 =. 

 |  et praem mtr cs Nn | 8 * cf 4,15 || * crrp; 6 05601ׂשֶרָח?; 1 ₪ בירֲחָי
cf 11,11: 1? דֵרָהָי גט ֹודְרֲחַה cf Am 6. 

 יי
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 לּוָבְג ייִסַמְּכ הָדְוהְו ירָׂש יָהּוס
 :יֵתָרְבָע םימּכ ְּךְִּׁשִא םֶהיִלְ

 :יוצייֵרֲחַא ְּךָכָה יליאוה יִּכ טַּפְׁשִמ 'ץּצְר .םִיָרְפָא 'קּושָעיי
 :הָדּוהְי תיֵבְל בֵקָרָכְו םִיָרְפָאָל שַעָכ נאוי
 ורֹזמזתֶא יהָדּוהיִו לֲח"תֶא םיִרְפֶא אָרְיַו 3
 ברו למלא יחלו רּוׁשֲא-לָא םִיַרפָא ל
 :רֹוזִמ יםָּכִמ יהָהְגְידאְלְו יםָכְל אָפְרַל לכו אָל אּוהְו
 הָדּוהְי תיבל ריִפְּכַכְו םִיָלְפֲאְל לֵתׁשַכ יֵכנֲא יב

 :ליצמ ןיָאָו ָׂשֲא לו רֶמֲא ינא נא
 יִמוקְמדלֶא ּהָבּושֶא ךלא

 :יִנָנְרְחַשְי םָהְָל רֶצְּב יִנָפ ושקבּו ּומָשָּאַירַשא רעיפ
 :ּונָשְּבִחִיו די ּונאָּפְרִיו ףֶרָט או יִּכ הָוהְילֶא הָבּושִנְ לכלי 6

 :וינָפְל היחנו ּונַמקְי יׁשיִלְׁשַה םֹויַּב םימיִמ ונייַחְיל
 *אצִמ ןוכנ רַחׁשְכ היהְי-תֶא עַל הָפְּרְרִנ הָעְדָנְו

 :ץֶרֶא "הָרּוי ׁשֹוקְלַמָ ובל םשָּגַכ אובְיַו

 יהָדּהְיָךְ"הֲָעֶא הָמ םְֹפא ל"הַשַעָא המי
 :ךלה םיִּכְׁשַמ לָטַכְו רָקב"ןנעכ 'םֶכְְּסִחְ
 יִפיִרְמַאְּב 'םיִּתְנרֶה םיִּיִבְּנַּב "יִּתְבַצָח ןּכלע

 :אָצְי ירֹוָא יָמֶּפְשִמּו
 :תֹולעַמ םִיִהלֲא תעַדְו חַבְו"אלְו יִּתְצַּפְח דָסַח יי
 :יב ּודְנָּב םש תיִרְב ּוְרְבַע םָדֲאַּכ הָמָהְוז
 :םָּרִמ הָּבִקִע ןָא ילעפ תָירק רַעְלַּ
 םיִנָהְּכ רָבָח  םיִדּודג שיִא יִּבָחְכּופ

 :ּושע הָמַז יִּכ הָמָבש "ותצרו ְךֶרָּד

 זס 1? לארשי cf 123 | זז *1 קשע cf6 | 4 ץצר cf 6 | 5 ins frt לארשי |
etiam pro6 (א)ןש || 2 ןולארשי | 13 1 לארשיו, +  Hier iY, 6 (uaraiwv)6  

 חלשיו cf 1320 || * 1 בֶר יִּכְלַמ גטז םֶר יִּכְלַמ cf 6 iapewu || * prps (qh) ול |
Cp 6,6 60010000ו |  cfּונָמָמ | 1 .לארשי | 15 1 ומשי  prps1 | <  

cf 6 ebpgouev avrév || 1A} cf Jes(ָנָא---) ּוהֲאָצְמְנ ןַכ ּונְרָחַשְּכ  %-% 
 Ves | 1*4לארשי | * 1 + ְּףְֶּסַחְו | 5 * + ְךיִּתְבַצַח | * 1 = ךיתגרה |

ft v 5b contin v3b || 7 crrp?; 1? nom loci cum1 6 656 רֹואָכ יִטָּפָשְמּו,  = 
 ב | 8 ₪1 םיִמְּדִמ | 9 = :crrp 6 כ[ kai) ף ioyug cou) pro יכחכו et ּואָּבִח

5 ;(cav6טp6ve pioU656 אט) (66סטועשצ) קזס רבח; 6% וחצר הוהי ךרד 
 יש ְּךָרָד ּוחַּצַר | םיִנֲהֹכ ּואְּבְחַנ (ׁשיִא יִּכַמ 'דְַּכ) םיִדּודג יִשְנַא אָבָחַהְּכ ; 41 ּכַתְמְַ

(om D'TITA tanguam gloss).חכו ' pro 
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 :לֶאְרָשְי אָמְִנ 'םִיֹרְפאְל'תִנָזםֵׁש יהָיְריִרעׁש יִתיִאָרילֵאָרְׂשִ תיִבּבי
 לַאְרָשיִליִאְפְּכי ל ם יִמַע תּובָש יִבּושְּב ל ריִצְק תש הָדּוהְי"םַנ וי

 ןוהְמְׁש 'תוָעְרְו םִיֹרְפֲא ןֹנע יהָלְננְו
 :ץּוחּב דודג יטָשְּפ 'אֹובְי בנו רֶקָש ּולַעַפ יִּ
 יּתְרָכְז םָתְעָר"ְּכ םֶבָבְלל ּורָמאְי"לַבּוצ

 יָה יֵנְפ דֵגְג םֶהיֵלְלעמ םָֹבָבָס הָּתַע
 :םיִרָש םֵהיֵׁשֲחכְבּו ְּךֶלָמרחָמׂשִי םֶתעָרְּב

 קָצְּב שּולמ ריעמ תּוּבְׁשִי יהָפאַמ הָרָעֹבי רּוֹנַת וָמָּפ םיפֵאָגְמ םִלָּב
 :ֹוְָצְמָח"דע

 = ה דש
 'םֶהָפֶא ןׁשְי הָכַלַהלָּכ יָּבְרֲאְב םּבל רמת וָבְרְק"י5ִּ
 :הָבָהָל ׁשֵאַּכ רעב אּוה רקב
 םֵהיֵטְפְׁש-תֶא ולאו רּונַּתַּכ ּומַחָי םֶלָמז
 ;יִלֶא םֵהָב אָרקויִא ּולַפָנ םֵהיֵכְלַמ- לכ

 לָוּבְתִי אּוָה .םיִמַעָּב םִיֹרֲָא
 :הָכּופַה יִלּב הָנָע הָיָה םיִרְפֶא
 עָדָי אל אּוהְו וחפ םיִרָז ָּלְכָאפ

 :עָדָי אל אּוהְו וב הֶקרַז הָביִשַ

 השב אָלְו םֶהיֵהלא ָוהְילֶא בשלו וי ֶארְשִיואנ הגוי"
 :תאְזלֶכְּב] בל ןיא הָתֹופ  הָנויִּכ םיִרְפֶא יָה

 :ּוכְלָ רּושַא ּואָרְק םִיַרְצִמ
 יִּתְׁשְר םָהיֵלֲ ׁשֹורְפֲא וכלי רָשַאְכיי

 :"םתְדעל עַמָשָּכ" "םֶריִסִיִא  םֶדיִרוא םיִמָשַה ףועּכ

 יב ּועָשְּפִיִּכ םֶהְל רש ימני םֶהָל יומי
 :םיִבָָּכ יִלָע .ּוְָּבַּד הָּמַהְו םְּפֶא יִכְנָאְ

 ro *] לֶא cf postea םש || *1 6 0 הָירּורעש | <1 ָתיִנְז טז הָנָז | 5 ל 41 |
ft add |יִּתֲעַדיְו) || ==  ND] (praem frt6ק ל, 54 ו | ל 1 6 6  | addזז  ָ 

 % ins ng (cf 6 ח006 (avrév [pro oikov] \ < 6 טָשפ | 21? יִנּו- | 3 1 ּוחָשמִי |

 4 *= 1 ּוהָפא מָה רעב (קrמ + 4 trsp) add) | 5 * prps DQ °( || ל prps ניִרְׂשו |
 גו ןיי . . .ּוכְלַמ םּויַמ || == שזז; קזק 'צל ְּךֵלָמ וריִּכַשָה | 6 * 1 חַדָק, גגו םֶּבְרק
 [dl, aut < | (sine Dab) םָּב רעב | < 1 םֶהְּפַא 6 88 | 81 2 לובי | 1
 הקרז || צ זס ft add ] 12 1 םֶרְסִיא prps םֶרָסַא = םָרְסָאֲא | = 1 +f םֶתְעְר לע לע

cf 6 rfc OAwewg 0000. 
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 'םָתּובְכְׁשִמדלע ולילי יִּכ .םָלְּב יִלַא ּועז"אְלְויי
 :יב "רוסי ורָרּונְתִי שוָריִתְו ןְגֶּ"לע

 :עֶרּובְׁשַחְי יֵלֲאְו םָתֹעֹורְז ִּתְקּנִ יִתְרַסִי יִנֲאַויפ
 היִמְר תֵׁשְקַּכ ּויָה ילָע אָל"ו ובּושי 6

 'םעעִמ םַהיִרָש ברח יל
 :םיִרָצִמ ץֶרָאּב .'םָגִעַל וז" םָגוׁשל
 הָוהְי תיבדלע רֶׁשָּנּכ .ירֶפש ָךָכחלָא'י 8

 :ּועְׁשַּפ יִתְרּותְרלַעְו יִתיִרְב ּוָרבֲע ןענ
 :ילֵאָרְׂשִי ּונֲעַדִי ייֵהלֲא ּוקֲעְזִי יל
 פרר ביוא בוט לֶאָרְׂשִי חנו

 יּתעָרי אלו ורישה יֵּמִמ אָלְו ּוכיִלְמַה םָה
 :תכו ןעַמְל | םיִּבצע םֶהָל ּוָשָע םבָהְּו םְָּסַּכ
 םָּב יִּפַא הָרָח ןורְמֶש ְּלְנַע יחנז5

 אָלְו ּוהָשְע ׁשֶרָח אּוהְו לָאְרְשימ יב :ןויִקָנ ּוְלְכּוי אל מדע
 אּוה םיִהלא

 :ןוְרְמֶש לָגֲע הָיָה םיִנָבְׁשִּ
 ּורצקי הָתַפּוסְו ּועָרְזְי חור יִּכז

 חַמְקה'הַָשַעַי לב חַמָצ ול"ןיִא הָמָק
 :ּוהָעְלְבי םיִרְו הֵׂשֲעַי ילּוא

 :וָּב ץֶפֲחְויִא יִלְכַּכ םיוגב 'ּויָה הָּתַע לֵאָרְשִי עלבג

 :םיִבָהַא 'ּנָתַה םרְפֶא יול ךדוב אָרפי רוש לע מַה
 'םָצְכקא הָתַע םִנּגַב ּוגְתְודיִכ ג

  cf 6 6ּוליִליי | ל סrזק, 1? םֶתוחְּבְזִמ | < 1 6 12158 ּודְדְוגְתִי 1 * 14
Téuvovro || 51 רוסי et frt antea רֹרָס cf1 5 init יתרסי || 15 <6; prb dl |16°°1 
  velםֶהיִטְפש יֵמֲעּנִמ ?  3 et 9,10; 13,1 | ° 1לעַבַל 6( 6 (% 0006 = לא לָא) ?

  ** crrp; 6 (eic xéXmov avrdvד , | Cp 8םֶהיִטְפַשְו םָּכְלַמ || = סן, + הָנעְל יֶּב

 ||  sunt variantרש (ך)  etרשנכ  Ti prb"רפש  prרפעכ  ibe +A) vid leg[םקִחְו

b-b frt add (al vv 1. 2 add hab) | 2°1c 6 םיִהְלֶא | ל >63 | 3 * 6+-יכ | 
5 ft 1 ּוהָפְדְרִי גטז םֶפּדררִי | 4 686 ּותָרַּכִי | 5 * : aut חַנֶזֶא tיִּתְחַנָז גט | 

  frt autemהֶׂשֲעַת  | *1 aut ny cf7,8 autו | 7 ין? ּהָל 661 | 06 54 50.68 5
  3 (cf 8) respic. Quae cum ita sint, 1 sing vb 7aול ג4 לארשי ץ  dl utהמק

(7b8 fit add) | 8 * cfadg | ,ל 1? הָיָה sed cf* || g ** prps: trsp haec vb ad 

8% et 1 םירפא pro ארפ cf 6 | ל 1 םִירְצְמ 6[ צ 13: 7,1: | © ₪11 JY id ft 

in 108( | ro * frt crrp; frt 1 DY'DN seu DYBJN (nonn 108 add habent). 



 838 עשוה 8

 :יםירׂש ְּךֶלַמ אָשַמִמ טָעַמ ּולחיַו'
 - תוחְּבְזִמ וְלדּויָה אמל תֹוִחַּבְוִמ םִירְּפֶא הֵּבְרַהיַּכיי

 :ּובָשָחְ רֶזּמְּ יתרות ָּבְ ול-יִבוָתְכָא
 ולב שב חב יִבָהְבַה יֵחְבְזיי

 םֶתאטַח דקְפִיו םֶנּוע רכזי הֶּתַע 'םֶצְר אל הָוהְי

 תּולָכיה ןֶביַו והָשעתֶא לאש חּכְשי + ּ:רבּוְׁשְי םִָרָצִמ הָמָהי
ossשאינו תִרְצְּב םיִרָע הָּבְרַ  iiaהיתר הָלְכֲאְו  

 ב תגר דִלָּ לע ןגתֶא ּתְבַהֶא
 :'הָּב שָחְכִי שוְריִתְו יםעְרי אָל בקי ןרג 5
 םִיַרְצִמ םִיַרְפֲא בֵׁשְו הָוהְי ץֵרֲאּב ּובְׁשִי אל

 :ּולְכאי אָמְט רּוׁשֲאְבּו
 םָּהיַחְבַ ולדיוברעו אָלְו ןוו\ החיל וכפל

 יהל םיִנּוא םֶתָל
 :הָוהְי תי אֹובַי אל םָשְפָנָל םֶמָחְלַיִּכ ּואָמְטי ויִלָכֶא"לָּ
 :הָנהידגח םֹויל דעומ םול ושעה המ5

 םֶרְְּקִּת ףַּמ 'םֶעְּבְקְת םִָרְצִמֹ ידשמ ּוכָלָהי הגה
 :םֶהיִלָהֶאְּב חֹוִח םֵׁשְריִי 'שומיק יםפְסַכְל דָמְחַמ
 לארי ּועֶדי יםֶפָשַה ימי ּואָבי הְָּקְּפַה יִמָיו ואָב
 :להמַטָשַמ הבר נע בָר לע ַחּורָה שיִאעֶּנַשְמ איבְנַה לי

 איִבְנ הלא םָרפָא הָפצי
ro °° Var? |; 1 c 6 םיִרָשְו ּךָלִמ ַתֵׂשַּמִמ טעִמ ּולּדְחַיְו )6 a חסאd- 

  pikpév tod yxpiew Baoiléa kai &pxovracg cf $C) cf 7,3. 13,10 | ir frtססטסוע

  | 3 = +1ז2 * 0% בֶּתְכָא | ל 1 יתרות בר (ס יִּבְר א ּוּבְר) | 41
  cf 12 | 9 1 Tp} cf 12 | = frר[  frt add | > 1ּוחָּבְיו ּובֲהָא ב | ל

add cf 9,3 et 6; (6+ kai év Agoupioig 66000070 piyovrat) | v 14 prb 

add | Cp 9, 1 ** 6 ת"א | ל ₪ add | 2° 1c 6 Dy: oox &rvw | ל 1 
6 mlt MSS 686 D3 | 4 * 1 וכרעו cf Lev 18. 12 | * 1 bpnd, al v4b.5 
add hab || 5 6 מיל‘ | 6 1 aut רּושֶא םיִכְלה גז רּושַא וכלי | ** 8 ץגצ 

  4קזטספ םֶהיִּדַמַחַמ 6 םפסכל  a1םרבקת ףמ | = 1 םָּפְסַכ יִּדַמֲחַמ,  sequעפ
habent | % sic 8; al שושומק) | 7 5 1 ₪ (mtr cs) sol םלשהו. || = crrp?; 
frt 1 DnמwN| (et D)IY pro (ךנוע aut --ךֶת cf 656 | 8 ** prל crrp, num 

6 fin vs 7 conjg: ויָהלֲא תיִבְב הָפֹצַה תַמְטָשַמ ; al con לארשי ועדי 6 vפ 0 

et prpon ["JמV[] םיִרּפִא עדי יִּפצ[ק] לארׂשי עדי (ad DT) cf 6 006104א0אש = 
 , v 7), sed incertumאיבנה לווא : =  V8ערי; איבנ יהלא
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 :ויָהלֲא תיִבְּב הָמְמְשַמ ּויְכָרְדלּכִלע שוקי חפ
 הָעְּבִּנַה יִמיִּכ ּותָחַׁש ּוקיִמְעָהִ

 פ - :"םתואטַח דֹוקְפִי םָנֹוֲע רוז

 לֵאָרְִׂי יִתאָּצְמ רָּבְדִמַּב םיִבְנֲעַּכ
 םֶכיֵתֹוְבֲא יִתיִאְר יָּתִׁשאַרְּב הָנֲאְתב הָרְּבְּכ
 לתשבל ּורְזָנִיו רֹועְּפ-לַעב ּואָּב הָּמַה

 :םֶבָהֶאְּכ םיִבּוקְש ּויְהְיו
 םֶדובְּכ ףֶּפועְתִי ףִיָעָכ םִיָֹפָאיי

 :ןוירהמו ןֶטָּבִמּו הָדַלְמ
 םָדָאַמ םיִּתְלַּכְׁשְו םֶהיֵנְּב"תֶא ולָּדנְי ז םָ יבש

 :םֶהָמ יִרּושָּב םֶהָל ואני
 "הָוָנְב יהָלּותַׁש ירֹוצְל יִתיִאְרירׁשַאכ םִיָרַפֲאי

 :ויִנב גרה לָא .איצּוהְל םִיְֹפֲאו

 ןְתּתהַמ | הָוהְי םהָלְרָתיצ
 :םיִקְמְצ םִיְָׁשְו .ליִּכׁשַמ םָחָר םָהָלִּת

 םיִתאָגְׂש םֵׁשִיְּכ לָּנֶלגַּב םָתָעָר"לְּכי5
 םֶׁשְרְַא יִתיֵּבִמ | םָהיֵלְלעַמ עֶר לע
 :םיִרְרֹוְס םֵהיֵרְׂשלְּכ םֶתָבֲהָא ףסוא אָל

éג םֵׁשְרְׁש םִיַרְפֲא הָּכְהי 
 ןושעי-ילב ירי

 :םִנַטְב יֵּדַמֲחַמ יִּתַמַהְו ןּודַלָי יִּכ םג
 ם  :םִימַּכ םיִדְדָנ וָהְיְ ול ועמש אֶל יִּכ ימלא םַסֶאָמִי ל
 ליהי יִרּפ לֶאְרְשי קָקֹוּב ןפגי 0

 תובל הָּבְרה ויל ב
 :תובָצַמ ּוביִטַה ֹוֹצְרֲאָל בֹוטְּכ
 מְׁשֲאְו הֶתַע םָּבל קלֲחי

cf 7,16.466 | ל 1 לעבל  ₪ add ex 8,13 | ro*תחש | ל-ל  g*prbl 
 13,1 || ante ט 2 rt ins v 16b | צ 20 :W frt add || 13 crrp; prpsכ םיִרְפָא |

 :ֹויָנָב הָנְרַהל איצוה לֵאָרְׂשִ אּוהְו ויָנָב הל תש דיִצָל "תואָר: 1 4 יִתיִאָר ִּפָא

 וינב 'ַהְל 'והל 'שיו | ויָתֹונְּב דּוצְל | = 6 דּוצְל ו דיל (6ףפסא) | * 6 ft הל תש
(eicלארשי | << 6 קנט הָנֵרֲהַל יו 'ָהְ"לא  prb6 ווינָּב | 51  > | (xapéotnoav) 

 (darokévtnow || ט 14 ?add | * 8 'שמ(ו) | 5 1 ףסוא | 16 = ₪ Q) add לב א

 לכ |17 6 םיהלא | כ זס, 1 * ₪1 NIN] cf 6 600מצשש | 5 [ft 1יִרַפ כ ול |

 5 ל 4] | צ 28 + 806 | 2 * 6 ומשי 0 |



 840 עשוה 13—10,3

 :יםָתֹובצַמ דָרשְי 'םֶתּוחְּבְזִמ ףֶרֲעָי אּוַה
 ונל ּךְלַמ ןיִא ּורְמאְי הָּתע יב

 ּונָל"הְׂשֲעַיההמ יָּלָּמַהְו יהָוהְיתֶא ּונאָרְי אָל יִּכ
 אָוָש תֶלֲא .םיִרָבָד ובד

 :יָׂש יִמְלִּת לע יטַּפְׁשִמ שארֶּכ חַרְפּוי תיִרְּב תָרָּכ
 ןיִרְמְש ְכָׁש :ּורּונ "וא תב יתולְגעל

 ןיִרָמְכּו וע וילֲ ֵלָבֲאיּכ
 :ּונָמִמ הָלְגיִּ וָרּובָּבְלָע ףליר :ןילע

 יבָרְי ֵלַמְלי הָחְנִמ ילָּבּי רּושאָל וואס
 :"ןתצעמ לֵאָרְׂשִי .- חָּקִי םִיִרְפָא 'הָנָשִּב
 םֶתְוחְּבְזִמ| :םיָמיִנָּפדלַע ל ףֵצְקִּכ יהָּבְלַמ ןורמש הָמְדְנז
 -לע *הלעי רּדְרדְו ץוק לֵאְְׂשִ 0 ו" תומָּב ּודָמָשַנְו

 ניל ּלְפַג תֹועְבּנלְו ונופכ םיִרָהל רמו
 יהָעָבִּגַּב םֶגיִשְתְאְל ּודָמַע םַׁש לֵאָרְׂשִי תאָטְח" הָעְבִּנַה יִמיִמפ

 הָוְלע ביל הָמְחְל] םיִמע םֶהיִלע 'ּופְסאְו םֶרָפָאְ"יִתְואְּבי
 שּודְל יִּתְבַהֹא הָדָמְלְמ הָלְגַע םיִרְפֶאְויי :'םתניע יִתְשל יםָרָסָאַּב
 ּהָראְוַצ בּוט- לַע ייתְרְבַע יִנֲאַו

 :בקע וליד 'הָּוהְי שרי פא בכר
 דָסָחיִפָל ורְצק .הָקְרצל םֶכָל וערזי*

 הָוהְיְדתֶא שורדל 'תַעְו רינ םֶכָל ּוריִנ
 :םכל קֶדצ "הָרויְו אֹובי-דע

 יבָתְרצְק הָתְלַע עשר יָת
 רָבּד 6[6 רֶבל|  exc vb?| 4 *1ל |  || 3 *5 prb addל ₪1וית-- | < ₪1 וויָת-- 2

b-b crrp: aut 1 חָּתַשִמ vel ונועה humdi nomen (cf Jes 5,7) pro ,טפשמ aut 
  cf Am 5,7. 6,12 | “num fin vs ex 12,12 insert ? (al totum v 4שארל ְּךּפָהְו

add hab) | 5 °1 לָגָעָל cf 63 | ל 10 cf 4,15. 58 | 5 16 68 יִנָכַש | 5 prb 
  | 51ו לַבָאָי | < 444 | 1 ולילי | 61 6 6 לֶבּוי | ל ₪ 513 | ל 8+ 1 תָשּב

 | avov 9)6( sbuma | 8 = addץטק | * 60 gובצעמ | 7 = 54 1 ןורמש למ
 הָלְוע  | 1 6 16 M8..ָמָמְלמ הָעְבְגַה יִמיִּכ  ₪ add | g * ₪ add; 1ל

cf 13 || זס * GA ףג06ש) pro) AA8ov, quare fst 1 יִתאָּב | °° prb 1 Dואַיס 
  5ףסָאָאְו | < 4 1 6 םֶרְסּוַהְּב | %1 6 680 םֶתֹנֹוע (א םֶתניִע 0 םֶתנְוע

DJIp); frt fin vrs add? || זז * prps לל יִּתְרַבַעַה | * dl | v 2ז nonn add 
habent || 0₪6),ז2 * 6 תעד rvwgewcg) | ל 6 ירפ (reviuata dikatodUvng) 

cf 6 | 13 * prps iq הָמַהְו cf 6 iva Ti = המל | ? קזקפ ורצח 
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 + :ףיִרובּג בֶרְּב 'ָךְּכְרדָב ָּתְחַמְבְדיִּכ שַחָכדיִרְּפ 'םֶּתְלַכַא
 יפימַעְּב ןואש
 ילאברַא תִיַּב ךמלש דֶשְב "דש "ִדירְצְבַמלָכְו
 :הָשָּטְר םיִנְּבלע םֵא הָמְחָלִמ םווְיְּב
 ילָא-תיּ "'םכל 'הָשַע הב

 :לֵאָרׁשִי דלמ הָמְדַנ הָמְדַנ 'רַחָשְּב םֶכְתעֶר תַעָר יִנֵפִמ
 יֹנְבל יִתאָרְק םִיַרְצַמַמּו ּוהָבֲהֶאְו לַארׂשִי רענ יִּכי 1

 םיִלֲסַּפַלְו ּוחַּבוו םיֶלָעְּבִל "ָתיִנָּפִמ וכלה כ םהל יאָרק
 :ןורטקי| ויתור לע םֶחק" םִיְפָאל תגר יֵבֹנֲאְו
 :"םיִתאָפְר יִּכ יערי אָלְ
 הָבַהֶא תותבַעַּב םֶכָשְמָא יםֵדֲא יִלָבַחְּב

 אָפ :ליָכֹוא" ויָלֲא "טאו 'םהיחל לע לע יֵמיִרֲמַּ םהל הָיְהֶּאְו
 :לבּושל ּונֲאַמ יּכ וכלמ אּוה רּׁשֲאְו םִיַרְצִמ 'ץֶרָאֶא בּושי
 2 :יםָהיִתוצעממ הלָכֲאְו יויָרִב הָתְלְכְו וירְְּב בֶרַח הָלָחְיֿ
 :םָמּורְי אל דחָי והֲארְקִ לע-לֶאְו יתבושמל םיִאּולְת יו"

 לארי ְךנֶנמֲא | םִֹרְָאְךָנָתֶא ךיא*
 םִיאֹבְצִּכ ָךְמיִשֲא הָמְדאְכ ָךֶנָּתִא ךיא
 :ימּוחנ ּוָרְמְכַנ דַחְי יִּבל ילָע הנ
 םיִרְּפֶא תחשל בּוָשָא אל יֿפַא ןוָרֲח הָשָעָא אַל

 :ריִעְּב אֹובֲא אָלְו שודק ָּךַּבְרְקְּב שיִאדאלו יָכֹנֲא לא יִּ
 גָאְׁשִי הָיִראַּכ ּוָכְלי הָוהְי ירחי"

 13 * קזק ּולְכאי הָתַע | 6 6A כרב x4 | (prow Fab ada) וםָקְויו
prpsש  cf13 | ftIDָ75 | מַבְצָרַי prb 1 | > Var E23םֶהיֵרֲעְּב  veְךיֵרֲעְּב  

 םּולָש | 5 6008558; nonn vb £-8 add hab || 15 * 16 6 הָשָעֶא | * 1 6 6 תיב
 לארשי | < 1 רעב vel רעָשַּב cf Je 28,2; fזז םכתער תער ינפמ 466 | Cק זז,
 ז 8(6) ויָנָבְל 6 םהל 2 | 2 * יִאְרָקַּכ < BY xan? Jere | ל 16 6 םָח יִנָּפִמ
 < 8 | 3 == 1 6 68 יתְעּורולע םַחָּקֶא c 6 | ל מ ? םיִתאָׂשְנ יִכ | גם יִלָחָּב

Gvepwrog éri Tag 0107606 06 6 ל  crrp;4°1 | לל ft TDR 
a | (ooשeגem61 ) (סח לע); 1 6% םֶדֶא הָּכְַּכ הל הָיְהָאְו | < 1 6 6 טא 

by ada) | 5 6םהיחל  trsp +, cf 6 duwgouor avrg (vb6.6 +ול לבוא[  
 .םירפא | * קצק יִּתַא תֶבָשְל | 6 * הלחו כצט cזזק ex התלכו < וידב 6א וירעב
 :ut stich 6a I ויָרְעְּב ברח הָתְלְכְ | 5 קצל 1 וויָרָצְבִמַב cf 10,14 | vs 7 כ: 6

(Buuwenderai); prps:דחי  proרחי  hab suff 3 pers: (006, 6007010106 00700 cf 

 :יִמַש םַמֹורְל ּולְדִחִי ּואָרְקִי לעּב"לָאְ יִכְׁשַמִמ ּואְלַנ יִמַעְו | 8 1 + :יִמֲחַר 8
 ;frt add || g ft add רעב אובא crצק, 8 1 רַעָבֲא קזס רע[בא]בא || זס. זז קזס |

 add; pro םיִנָב 1? םיִנב cf Jes 60,10 (prps יִנָב)
Biblia. 54 
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 :םָיִמ םיִנָב ּודְרחְיְו גֿאְׁשִי אָּהיִּכ
 רוש ץֶרָאמ הָנֹויְכּו םִיָָצמִמ רופצְכ ּדְרָחיי

 פ  :הָזהְי"םָאְנ .םֶהיֵתָבילִע םיִּתְבַשוהְ
 לֵאָרְׂשִי תיַּב הָמְרְמְבּו םיִרְפֶא שַחָכְב בבס 12

 הבי ירש בב ה לב םילק ףדרו הוב העל היא
 :לבוי םִִרצַמְל ןמשו ּותֹּרְכִ רּושַא"םֶע ירבו
 יהדּוהי-םע הוהיִל ביִרְו
 :ול "בישי ויָלְלעמּכ ויָכְרְדַּכ בק קעידלע יפלו

 :םיִהלֲא-תֶא הָרָׂש ֹונֹואָּו ויָחֶאתַא בקע ןָטָּבַּב+
 ול"ונַחִתיו הב לכה ךָאָלַמילָא רֶׂשיופ
 מע רד םׁשְו גאס לאיי

DO 

 :'בַהֶא יקשעל הָמְרִ ינו יב ענבי
 יִל ןֹוָא יִתאֵצָמ יִתְרשָע ָךַא םיִרְפֶא רָמאיַרפ
 :אטח"רשא וע ילְדּואָצִמ אל יעיל

 : ירעומ ימי םיִלָהֶאַ ףבישוא רע
 יִתיִּבְרַה ןֹוָזָח יִכֹנֲאָו םיִטיָבבַה"ילע יִּתְרַּבְדְויי

 : יהמדַא םיִאיִבָנַה דָיָבּו

 וחְז 'םיִרְוְש ללב יָה "אוש-ךא' ןָא יעלי
 :יִבָש יֵמְלַּת לע םיִלְנְּכ םֶתּוְּבְזִמ ם

 :רָמְׁש הֵׁשֲאָבּו הָׁשֲאְּב לֵאָרְׂשִי דַבֲעַיו םֶרא הדְׂש בקי חָרְבִיי
 זז 1 6 6 םיִתֹוביִׁשֲהַו | Cק 12, ז = 1( 6) לֶא םָעָדְי, |  לֵאדמע עדי |

bb 12 * 16 6 אושו |  | (6ק 11 ום 8 (hic finisרָמָאָנ  )?1 ₪66 6> | bq ? Dy) 

 תיִרְּב ּוָבְרי 6 3 | 2/3 = 1 ביר :ּולָבֹוי | 3 *1 לֵאְָׂשִי ₪1 בקעי | 1% 'דקַפָא ₪
cfיהא  num 61? | 7 1 prb1 מע | 6  * | fnתיִשֶא | 5%1 דתֶא 6 + 4  

 vio | 8° dl | ל 1 frt בקעל || 5 trsp huc םירפא ex 9 | gb 6 אל ויעיִניחלְּכ
cfס ןוע ול || זס = 1 ₪ דעיַמְי ומָּכ prוז ןועְל  sicאָטָח רֶׁשֲא ןֹוֲע ולדּואצמי, 1  

ct 6.) 5 fin vs crrp, sed inc quid 1 | r2°1’33 | b-b add |20,4 | דד *1 -לֶא  Hi 

 51? ושע || 5 6 םיִרָׂש prb ;(dpxovreg) 1 םידשל.
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 7 םיִררְמַּ רפא
 :וינדַא ול ביִשָי ותָּפְרְַו שוטו ויִלָע יָמָדְו

 לאש אּוָה יאָשנ יתָּתְר םִיֹרפֲא רֵּבַדּכי 8
 :תֹמיַו לעב יםֵׁשֲא
 הָכָּפַמ םֶהָל ושעינ אטחל ּופסוי ו הָּתַעְו

 הֶלְּ םיִשְרַח השעמ  םיּבַצע יםֶנּובְתַּב םָפְסַּכִמ
 :"ןוקשי םיִלְגִ םֶלֶא "יִתְבְז םיִרָמָא םֵה 'םֶהָ

 דלה םיִכָשמ למר רֶמבְנעבי יהי כלי
 :הבראמ קו ןרגמ ירעסי ץמָּ

 יִתְלּב וא עישומו עפ ל ית םיִהלאו
 :תבּואְלִת ץֶרָאְּב .רָּבְדִּב ךיִתְעַדְי ינאי
 :יינּוחַכְׁש ןָּבלַע" סבל םֶרָיַו ּעְבָׂש ּעּבְׂשִיו יםֶתיִעְרַמְּכַ
 ירא רביע רָמָנַכ לַחָשומָּכ םָהָל ייֵהֲאְו
 ים רֹוָגְס עָרְקֶאְו לּוכַׁש בֶדְּכ םֶשָנְפֶא*

 :םעְּקַבִת הָרָׂשַה תָיַח 'איִבְלִּכ םֶש םֶלְכָאְ
 :ִֶרזָעְב יב"יּכי לָאְרְשַי יִדָתָחְׁש
 יִריִסֶפַשְו ףירָעְילֶכְּב  ָךְעיִשּויְו אופא ּךָּכְלַמ יֵהֲאַט

 :יםיִרְׂשְו ךָלָמ יִלהֶנִּת ְּתְרַמֶא רשאי
 ס יִתְרְבְעְּב חָּאְו יִפאָּב ךָלַס ְלְּתֶאיי

 :ותאָּטַח הָנּופְצ םיִרְפֶא ןְנע רּורָצַיי
 םֶכָח אָל ןָבְיאּוה ול ּואָבְנ הדל ָלְבָחי

 :םיִנּב רָּבָשָמְּב דָמַעיִדאל 'תַעְדיּכ
 vs 15 crrp; pro םירורמת 6 ;kai rapipyigev שוטי 6 6א0ט06[0ד01, 6

 קצק ול ביִשֶא ֹותָּפְרָחְו ּךפָשָא ויָלֲע ויָמָדְו | לֵאָרְׂשִי ינְרַרַמּו םִיִרְפֶא יִנְסיִעְכַה 4
velתֶּד  (ssסו 5 16 + 56 ; 6 0  ‘I. pers in II [ Cp I3,1°A 

 תֹותְּרִל) || ל 1 אישְנ ץe! אָׂשָנ | < 6 םַמְׂשַר; 1 4 | 2 *16 6 תיִנְבֲתַּכ ve תַנּומְתְּ
cf 144 6 5 | 51? Qty | 5 al? | 3 ft1? םיהלא  (kar eixéva) | * ins? vel 

6+vb nonn || 5 1 6 6S ny, 665 | ₪6,4 | ל 1 רעסי | 4  add cf 
 םֶתוערַּכ | prb add cf Dt  8,14. 32,18 | 7 516 6 mיֶהָאְו | * 699 רּושַא
 קמ 1 דקשַא cf [er 56 | 8 *= 1 ? רּונָּכ םעֶרְקֶא | bb 1 6 6 [םָׁש םלָכֲאו
 רעי ייפ |פיוcצְּדִּתַתַׁש|? יכ >65, קס יב 1c 68יימ | וְיִרְזעְב 4 68|

 זס *1 היא? (61 אופא) | לו ְּוטּפְׁשְִו ל ךיִרָש-לְכו cf 6 kpwdrw ce (ךטפש')) | =
 << ?add || 13 *1 אּוהו | ל 1 תֶעָּב.

*54 : 



  I3,14—I4,10עשוה 4

 Fel םֶלֶאְנָא תֶומִמ | םּדָפָא לֹואְׁש ימי
 לואָש ךְבֶטְק יַהֲא | תֶנְמ 'ִיִרְבְד יֵהֲא
 :יָניֵעַמ רַתָּסִי םַתֹנ

 רבדממ הוהְי חורי םיִדָק אוְבָי יאיָרְפַי םיִחַאֹי ןיּב אוה יִכ5
 ֹוניעמ ברחו ורוקמ ישוָבָיְו הלע
 :*הָּדִמֲח לבל רצוא הָחְׁשִי אּוָהי

 ולפי בֶרָחּב יהיהלאּב הָתְרָמ יִכי ןהְמְׂש יםֵׁשֲאָתי 4
 5 i ויָֹיְרֲהְי וׁשָטְרָי םֶהיִלְלְ

 | הא בש ירד כמ -
 ןֹוע אָשִּת יל ויְלא ּוָרָמֲא
 :ּוניִתְפָש 'םיִרָפ הָמְלַשְנּו בוט-'חקו
 בג אֶל סּוסדלע ּנֲעיׁשֹ אָלורּוְׁשַא+

 :ירנממ ִּפַא בש כ הבר םֶבַהֶא םַתְבּושמ אָפְרָא
 " הָגַשושַּ חַרֶפִ לארׂשיל לכ הָיִהֶא

 ותק וכל :ףונְבלּכ ריִשְרָש יד
 :ןונָלַּכ ול ַחיִרָו ודֹוה תִיַנכ יֵהִו
 גָד וְי" "ולב "יבש ּובָׁש

 -ןיִנְבָל ןייכ ורכז ןַפָנכ ּוחְרְפיְו
 ּונְרּוׁשַאו יִתיִנָע" ינא םיִּבצְעְל דוע *ילדהמ םִיַרּפָאפ

 :אָצְמַנ ךירֶפ יִנָמִמ ןָנעֶר שוְרְבַּכ יִנֲא

 םֶעָדיְו ןוָּבָנ | הָלַא ןֵבָיְו םֶכָח ימי
 םָב לְׁשָּכִי םיִעָשְפּו םֶב וכלי םיִקָּדצְו הוהְי יכְרד םיִרָשְי י

 14 * ’cf 1o* |? mlt MSS sine || 15 **] איִרְפַמ וחֶא (טגצלי * םיִחָאְ) |
a2 | >+ ft add | Cp 14, 1 * 6 DWN1 6 6 שיבויו | 51 6 6  > | P add? 

 a) םמש) || ** prb add | * prps הָנְעְקְבִּת םֶהיִתְויְרֶהְו | 3 * 1 לפ || * 1 הָמְקְנְו |
 "16 63D | 4° prb add | 5 "" prb add | 6° incert | °1? םיִזְרַאָכ |

 8 168 ֹובָׁשְו | ל 1 ₪ יִלָצְב | << 6 (ueavcecovrar = MQ (koi) וש:
 קזס ןגד 1 6 ןָשְד גז יִנְדַע | 41? ּורְבּי (גו ּורְכשי 61 67 | 0 *16 6 ול |

 ל- 1 ft פגז ּונָביִשאְו ויִתיִנֲע גז ּונָבְבֹושֲאַו ויִתיִנְש

 ו
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 זס "לאוי
 :לַאּותֿפדןְּב לָאוידלֶא הָיָה רֶׁשֲא הָוהְיְרַבְּדי 1

 ץֶרָאָה יבשוו לָּכ וניזאהְו .םינקּזה תאֹוועֶמְׁש
 :םֶכיִתְבַא יֵמיִּב םָאְו םֶכיַמיִּב תאז הָתְיָהָה
 רַחַא רֹוָרְל 'םָהיִנְבּו םֶהיִנְבְלי םֶכיִנְבּו ורפס םֶביִנְבְל ְהיָלע

 קלה לָכֶא הָּבְרַאָה רֶתָיְו הֶבְרֶאה לֵבֲא ז םִזֶנַה רָתָיי

 :ליִסָתַה לָכָא קלה רֵתְו
 ןיי יֵתׂש-לָּכ ּולָליַהְו ּוכָבּו יםיִרֹוּכַׁש ּוציִקָה

 .?"םֶכיִּפַמ תַָרְכַנ יִּכ םיִסָעְדלַע
 רַּפְסִמ ןיִאְו םּוצָע יצְרַא-לע הלע ניב

 ל איב תועְלַתִמּו הָיְרַא יש ויָנש
 הפ יִתְנֲאָתּו הָמָשְל יִנָפַּג םָשל
 :הינירש ּניִּבְלַה ידיִלָשָהְ ּהָפְׂשֲח שח

 :ָהיִרּועְנ לעב לע קׂשזתרגֲח הָכּותָבּ לא

 הָוהְי תיִבֹמ ּךֶסֶגְו הָחְנִמ תַרָכָהל
 :הֹוהְי יֵתְרָׁשִמ םיִנָהָּבַה ֹולְבֶא
 הָמְדַא הָלְבֲא הרש דש

 :רָהְצִי ללָמָא ׁשֹוריִת שיבוה ה רש יֵּ
 םימְר ולילה םיִרָּכִא ושיבהיי

 :הָרָׂש ריצק דַבָא יִּכ הָרֹעְׂש- לע הָטִח לע |
 הֶלְלַמִא הָנֶאְּתַהְו הֶשיִבּוה ןפְגַה
 ּושַבָי ּהֶדָשַה יִצעדלָּ ַחּופַתְו רַמָּת-םּנ ןומר
 :םֶדָא יִנְּבְִמ ןושָש שיבה
 ַחַּבְזִמ יֵתְרׁשִמ לליליה םיִנָהְּכַה ּודְפְסְו ּורְנָח
 יִהְלֶא יֵתְרְׁשִמ םיִקָשב ּוניִל ּואָּב

 :ּךסנְו הָחְנִמ .םָכיִהְלֲא תיּבִמ עֶגְמנ יכ
Cp 1, ז 663 לאותב || 3 °° frtadd | 5% ₪ oivou טדשא || > 6+ 

pes kai xapé: exc ? vb nonn || 6 °° prps איבּלַכ ויתועלתמו cf 65 || 
  | 8 696% | 9 16 6MSS =D utְּךֵלְׁשַהְו ףׂשָ ּהָפָשַח ?1 == ;
v i: | 13 1 6 Gf .םיהלא 



 846 לאוי 2,5—1,14

 הָרְצִע ּוֵאְרִק .םוצּושדקי+
 ץֶראָה יֵבְׁשְי לָּב םיִנקָז ּוָפְסַא
 :הָוהְידלֶא ּוקַעַנו םֶכיַהְלֲא הָנהְי תיֵּ

 :אֹוְבְי יֵּדְׁשִמ רֶׁשְ הוהְי םוי .בורק יב םויל ּהָהא55
 תַרְכִנ לָכָא ּוניִניֵע דָגְג אלה

 :ליִנְו הֶחְמְש ּוניִהְלֶא תיִּבַמ
 'םָהיִתְפְרְנִמ תַחַּת תודְרֶפ ּושְבַעְיז

 :ןנָּד שיבח יִּכ יתָֹרְגמִמ ּוסְרֶהְג תוצא ּומָשְנ

 רב יִרְדָע 'ּוכבְנ .יהָמַהְב הָחנָא-המייי
 :ּמָשָאְנ ןאָצַה יֵרְרְעדמַנ םֶהָל הָעְרִמ ןיִא יִּ

 אָרְקֶא הָנהְי ְכֲאיפ
 רָבְדִמ תֹוֲאְנ הָלְכָא ש8 יִּ
 :הָרְׂשַה יצֲעלְּכ הָמֲהְל הָבָהָלְו

 יא גֹורעֶּת ה הָדָש תֹומֲהַּב"םנ>פ
 פ :רָּבְדַּמַה תֹוֲאְנ הָלְכָא ׁשֵאְו םִיַמ יקיִפַא ּושָבִי יב

 ישְדְק רַהָּב ּועיִרָהְו ןוּיצְּב רֶפוש ועְקִּתַי 2

 הָוהְיםוִי אָבְִּכ ץֶרָאָה יִבְשְו לכ ור
 לַפָרענ נע םוָי הָלַּפִאְו ְּךֶׁשִח םי ברק יכ
 םּוצָעְו בר םע םיִרָהַהלַע ׂשֶרָּפ רַחָשְּ
 ףסוי אל ֹויְרֲחֲאְו םלועהןמ הָיְהְנ "אל והֹמָּכ
 :רֹודְו רוד יִנָשְ"דע

 הָבָהָכ טל ויָרֲחָאְו שא הָלְכָא ונפל
 הָמָמְׁש רּבְדִמ ֹויָרְחַאְו ּיִנְפִל ץֶרָאָה ןֶדְעְְּ
 ול הָתְיָהְאל הָטיִלְּפיסנְו
 :ןּוצּורְי ןּכ םיִשְרפְכּו ּוהֲאְרִמ םיִסּוס הֶאְרַמְּכי
 ןודקרְי םיִרָהָה ישאְרְלַע תֹובָּכְרמ לק

 שק הָלְכֶא ׁשֵא בַהְל ליקְּ
 :הָמָחְלִמ ְךּורְע םּוצָע םֶעְּ

 17 ** cזזק; 6 (םהיתפרמ) םֶהיִתַפְר תחת תֹורַפ (0א!קזחסהv) (₪)סכע
 etiam $ hab) תורפ, vel פִּרTֶדsed fit 1 n םיִדָרֶּפ, reliquum 6 6( || " 1 תורָנִמ
 cf Hgg 2,19 | 18 *° 6 ri aro8ricouev éavroic = ההָּב הָחָנַנ המ | ל 6

éxAavgav = JJ, sed 1.41 || > 6 BW] (hpavicongav) cf Hos 14,1° | 20 1 

 תַמֲהָּב | Cp 2, 1 פק fin vrs post לפרעו צ 2 | 2] ףסוי.
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 :רּוְראָפ ּוצְּבִק םיִנַּפלְּכ םיִמע ּוליחָי ויִנָּפַמ
 המוח ּולַעַ הַמְתַלִמ יׁשְנַאְּכ ןוצרי םיִרוּבְנֶּל
 :םָתֹוחְרָא ןּוטְבַעְי אלו ןוכל | ויִכְרְדַּב שיָאְ

 כל ֹוִתְלסִמִּב בג וי אל וֲחָא שיאו
 :ועצבי אל ולפי חלשה דַעְבּ
 ולַעְי םיִּתָּבִּב ןּוצְרְי הָמּוחְּב ּוקשָי ריִעָּבְ

 :בָנַַּּכ ואבי םיִנֹולַחַה דַעְּב
 םִיָמָׁש ּושעְר ץֶרֶא הָזְנָר נפלו

 :םָהָנָנ ּופְסֶא םיָבָכוכְו ּורָדק ֵַריְו ׁשֶמַׁש
 ּוהָנֲחְמ לאָמ בב יִּכ וליַח יִנָפל ולוק ןַתָב הוה

 הָוהְי-םוי לָֹדְנ"יִּכ "ָרְבְד השע םּצְע יִּ
 :ּונְליִכְי ימּו דֵאָמ אָרֹונְו

 םֶכְבַבְללְכְּב יֵרֲע ּובָש יהְוהְייםִאְנ הָּתַעםַנְוַי
 םכיִדְנְּבלַאְ םֶכְבבְל ּועְרקְניי :דָּפְסַמְבּו יִכָבְבּו םוצְבּו
 אּוה םּוחַרְו ןּוּנַחְדיִּכ םֶכיִהְלֶא הָוהְי-לֲא ובּושו
 :הָעְרֲה"לע םָחְנְו רָסָח-בַרְו םיפא ךְרא

 הָכְָּב ויִרחַא ריִאָשַהְו םֶחְנְו בּושי עדי ימי
 ס  :םֶכיֵהְלֲא הָונהיל ָּךָסֹנָנ הָחְנִמ
 :הָרְצִע ּוָאְרִק םוֶצדושדק ןיצְּב רֶפּוש ּועְקִּתי
 לָהְק ּושדק םָעדּופְסֶא

 םִיִדָש 'יָקנווְו .םיִלָע ּופְסֲא םיִנָקְז יוצב
 :ּהָתְּפִחַמ הָּלְֹו ורְדָחַמ ות אבי

er le - oe oe oe = . 

 הָפְרֲחְל sad ןֵּתת- לאו 2 0 הוה הָסּוח מא

 :םֶהיֵהְלֲא הַא םיִמַעָב ּוָרְמאְי הָמַ, םיג םָּכלְשְמַל
 ומַעְל רָמאַיַו הּוהְי ןעיופ :ומעדלע למְחיו וצְראָל הָוהְי אָּגקְי*
 "אָלְו ותא םָּתְעַבְׂשּו רֶהצִּיַהְו שָריִּתַהְו ןְנְרַההתֶא םֶכָל חלש יִנָנַה
 םֶכילְעִמ קיִחְרַא .יִנופְּפַהתֶאְו :םֶיוגְּב הָּפְרֶח דע םֶכְתֶא ןֵּתֶא
 ופסְו יִנמִדְַה םּוהלֶא ויָנּפדתֶא הָמָמְשּו הָיִצ ץֶרָאלֶא יּתְחּדַהְ
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 848 :לאוי 4,3—2,21

 :יתושעל ליּדְגַה יִּכי ותָנָחִצ לַעָּתְו יושָאַב הָלָעוי ןורחאָה םִיַהלֶא

 :תושעל הָוהְי לידה יחָמָשּו יֵליִג הָמְרֲא יִארת"לַא=
 = 7 רָּבְדִמ תואְנ ּוָאָשְָד יִּכ יִדָש תוָמַהְּב ּואְריִתְלָא

 -ּםֶלַח ּונְתָנ ןַפָנְו הָנֲאְּת ֹויְרַפ אָשְנ ץַעדיִּ
 םֶכיִהְלֶא הָוהִיְב ּוחְמְשו ליג ןויצ יב

 הָקְְִל יהָרֹומַה"תא | כָל תני
 :ףוָשאַרּב ׁשֹוקְלִּו 'הָרֹומ םֵׁשג םֶכָל דרי

 :רֶהְצְיְו שוָריִּת םיִבקיה וקישהו רָּב תֹוְנָרְנַה ּואְלִמְּו4 .
 ליִסֲחֲהְו ] קלה הֵּבְרַאָה לָבֲא רָשַא םיִנָשַה-תֶא הכל יִתְמְלָשְו

 :םֶכּב יִתָחְלש רֶׁשֲא לונה לח םֶזָנהְ
éםֶכיִהְלֶא הָוהְי םש-תֶא םֶּתְלַלַהְו עובָשְו לוכָא םָּתְלַכַאוי 

 םֶּתְעְדְיְו : יםלועל ימע ושבו איִלְפַהְ םֶכְּמְע הֵׂשֲע- רֶׁשֲא
 יִנָא לֶאְרְשי ברק יִּכ
 ס !םֶלוַעְל יִמַע שיא דוע ןיאְו םֶכיֵהְלֲא הָוהְי יִנֲאו
 רֵׂשְּב"לַּכ-לַע יַחּורדתֶא ךוּפָשֶא ןֿכ"ירֲחַא הָיָהְוי 8

 ןומלחי תֹוָמלֲח סֶכיִנְקז םֶכיֵתּנְכּו םֶכיִנְּב וָאְּבִנְו
 םיָדְבְעָה-לע םֶנְוי ::ּואְרִי תֹוניִזָח םֶכיִרִּחַּב
 :יחּור-תֶא 4 הָּמֵהָה םיִמיַּב תָֹחַפְׁשַה-לֲעְ
 :ןָׁשְע תֹורְמֵתְו שָאְו םָּד ץֶרָאָבּו םִיִמָשּב םיִמָפומ יִּתַתָנְו

 לירְנַהי הוהְי ם אב יגל םֶדל חָרְיהְו ךשחל ּךפְָי שמשה
 :*אָרּונַהְו |

 ןויצרהְּב יפ טֶלְמו .הָוהְו םֶשָּב אָרקיירָשַא לכ הָיָהְי
 הָוהְי רָמָא רשַאַּכ הָטיִלַּפ היהֶּת םלָׁשּוריִבּו
 :ארק הָוהְי רֶׁשֲא םידיִרשבּו

 הָדּוהְי תּובָש-תֶא בָשֶא רֶׁשֲא איִהַה תעֶבּו הָּמָהָה םיִמָיַּב הָּגִה יי 4
 טְפְׁשּוהְ קָמֲע-לָא םיִּתְדרוָה םיוּגַה-לכדתא רְּתצַּבקו :םלׁשּוריִו

 לֲארְׂשִי יִתְלַחְנְו ימַעְלַע םָׁש םָמָע יִּתְטַּפָשְנו
 :וקלח יִצְרַאתֶאְו םִיוגב ּוְרָנִּפ רֶׁשֲא
 הָנוזַּב ללה ּנְּתיַו לָרּוג ודי ימֲעדלֲאְ

 o = add cf Jes 343; Am 4,10, frt etiam תושעל לידנה וכ 44 6( 21 |
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4,4--9 . JOEL 849: 

 לֶכְו ריו רֶצ יִל םָּתַא-הָמ םִנְ< ם ּיּוּתְשינ ןַײב ּוָרְכִמ הָּדְלִיַהְו
 לק יֵלֲע םָּתַא .םיִלמְג םָאְו לע םיִמְלַׁשְמ םֶּתַא לּומְגַה תש תלי
 יּדַמַחַמּ םָּתַחְקְל יִבָהְזּ יִּפְסַּ-רְׁשֲא :םֶכְׁשאָרְּב םֶכְלִמְ ביִשֶא הֶרַהְמ
 םָּתְרַכְמ םֶלָשּורִי יִנְבּו הָדּוהְי .יְנְבּו :םכילכיִהְל םֶתאָבַה םיִבטַה
 םוקמַהְִמ םֶריִעָמ יִנְנַה :םָלּובְג לעמ םקיִתְרַה ןטמל םיִנְניַה יֵנְבַל

 יְרכמּא :םכָשאַרְב םֵכְלְמְנ יִתֹבׁשַהְו הָמׁש םָתא םּתְרכְמירֶׁשא
 יוגדלֶא םִיאָבְׁשִל םורָכְמּו הָדּוהְי נב דִיְּב םכיֵתֹנְּגיתָאְו םֶכיֵנְּג"תֶא
 פ ורבו הָנהְי יִּכ קוִחְר

 םיִרֹוּבִנַה ּוריִעָה הָמָחְלַמ ּושדק םיוגַּב תאזואְרְקל

 תֹובָרֲחִל םֶכיֵּתִא ּותָבּיפ :הָמחְלִמַה יִשְנא לָּכ ולי שנ
 :יִנָא רג רמאי שָלַחַה םיִחְמְרל םֶכיֵתֹורְמְזמּו

 הָמְׁש 'ּוצָּבְקִנְו ביִבְּסִמ םִיֹוּגַהלָכ ואָבָו "ּושּועיי

 :ךיִרובִּג הָנהְי תֶחְנָה
 טפָשוהְי קַמֲע-לֲא םִיּוּגַה ּולַעַיְו ורועי?

 :ביִבָּסִמ םִיּוּנַה-לְּכהתֶא טָּפָשְל בשא םָש יִּכ
 ּודְר ּוָּב ריִצְק לֵׁשְב יּכ לג וחלש |
 :םַתַעַר הָבַר יִּכ םיֵבָקְיַה וקישה תג הֶאְלְמיּכ

 קֵמֲעְּב הָוהְי םֹי בורק יִּכ ץוְרְחַה קָמַעַּב םיִנֹמֲה םינמה 14

 :ץּוְרָחַה] :םהְְנ ּפְסֶא םיִבָכַכְו .ורדק םַריְו שמש"
 ולוק ןתְי םלָשּוְריִמּו נָאְׁשִי ןויִצְמ הָוהיוי6

 ומעל הָסחמ הוהיו ץֶרֶאְו םיִמָש ּוׁשֹעָרְו
 :לֶאְרְשי ינבל זּועָמּ

 יִׁשְדָקירַה ןֹויִצְּב ןָכש םֶכיִהְלֶא הָוהְי יִנֲא יִּכ םָּתְעַדיו
 :דוע הב"ורְבעידאל םיִרְזְו שרק לשר הָתְיֲהְו

 אּוהַה םויב הָיָהְוי

 בֶלְח הָנָכְלַת תֹועְבְּגַהְו סיִסֶע םיִרָהָה פטי
 ןנעמּו םִיָמ ּוכָכַי .הָדּוהְי יָתיִפֲא"לָכְו
 :םיִטְׁשַה לֲחנ"תֶא הָקְׁשִהְ אֵצִי הָוהְי .תיּבמ
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  Joel 4,20—Amos 1סומע = לאוי 850

 :יַצְרֲאְּב איִקְנֶד ּוכְפָׁשרַׁשַא הֶדּוהְי יֵנְּב סמֲחַמ
 ירה רודל םֶלשּוריו בַשָּת םלועל הָדּוהיִוס
 :ןויצּב ןכש הוה יתיקגיאל םַמָּד "יִתיִקְנְו

iצג  

AMOS. סומע 
 לאָרְׂשִי-לע הָוִח ֵׁשֲא עֹוקּתִמ םיִדָקנב הָיָה"רַׁשֲא סומע יִרָבּדי 1

 םִיַתָנְׁש לֶאְרְשי ךְלַמ שָאויְרַּב םַעְבְרִי ימיו הוהיירלמ הָיְּנעיַמיִּב
 ורַמאיוי :שַעְרַה ינָפל

 ולוק ןַתִי םֶלָשּוְריִמּו גָאְׁשִי ןויצְמ הָוהְי
 הָוהְי רָמָא הבי פ ילָמְרַּכַה שאר ׁשֶביְו םיִעַרָה תֹוֲאָ ּגלְבֲאו

 ונְביִׁשַא אֶל הַעּבְרַא-לעו קֶשִּמַ י יִעְשִּפ הֶשלש-לע
 :דַעְגַה-תֶא לֶזְרּבִה תוצְרְחּב םשוד-לע)
 :רָדֲה"ְּב תִנְמְרַא הָלְכָאְ לאח תיִבְּב שֶא יִּתְחְלָשו
 * = ןואתַעְקְּבִמ בשוי יּתִרְכַהְו יקָשִמּד ַתיִרְּב יִּתְרַבְׁשְוי 5

 הָריק םרֲאםע ילָנָו ןֲֶע תיִִּמ טְבׁש מות
 הָוהְי רַמֶא הב% סם :הָוהְי רַמָא

 ּונְביִׁשֲא אָל העְְּרַא-לעו הנע יִעָשְּפ הֵׁשלָׁש-לע
 :םודָאל ריגְסַהְל הָמְלְש תו םֵתּולְגַה-לע

 ;ְהיִתנַמְרא הָלכֲאְו הנע תַמוחְּב שָא יִתְחלשְו
 ןולַתְשִאמ טְבָׁש מותו דוְּשַאַמ בשוי יִּתַרְכַהְוי
 םיִּתַָלּפ תיָרֲאָׁש ּודְבֲאְו ןורָקָע"לַע יִדָי יתובישהו

 הָוהְי רָמָא הֹבפ ס :הוהְי יִנֲֹא רַמָא
 ּונָביִׁשֲא אל הָעְבְרַא-לעֶו רצ-יִעָשּפ הטל

 ינו הלאו רצ תשתג שא
 הָוהְי רַמָא הביי

 ונישא אָל הָעְּבְרַא-לַעְֶו םודָא יִעָשּפ ּהָשלֶש-לַע
 ויַמֲחַרי תַחָשְו  ּויִחֶא בְרַחְב ופררדלע

 rg °° frt add | 2ז 51 6 G(extnrhow)S יתמקנ] ו b frt 1 יִּתְמְקְנ
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1,12—2,9 AMOS 851 

 :'חַצְנ הָרָמְׁשי תְרְבַעְו ופַא רַעָל 'ףרטינ
 פ | והָרְצְּב תּוגֶמְרַא הָכָכֲאְו ןַמיִתְּב שֶא יִּתְחְלַשְויי
 הָוהְי רָמָא ה

 ונבישא אָל הַעְּבְרַא-לַעְו ןומעדיגב י יִעָשָּפ ּהָשלָש-לע
 זםלּובְנקתַא ביחרה ןעמל דָעְלִַּה תורה םַעְקּבְלע

 היִתונְמְרִא הָלְכֲאְו הֵּנַר תַמֹוחְּב שֶא יִּתָצַהְו+
 :הפּוס םוְיָּב רַעָסְּב הַמְחְלִמ םֹויּב הָעּורְתַּב

 וחי ויִרָשְו אּוָה .הָיגַּב םּכְלמ ְךְָהְי
 הָוהְי רַמָא הבי 2 ם :הָוהְי רַמָא

 ּנָביִׁשֲא אָל הָעְּבְרַא-לַעֶו בָאֹומ יִעָשַּפ הָשלָשלע
 :דישל םִהֲאידָלְמ : תֹוָמָצע וָפרׂשדל
 תיְרְּקַה תֹוָנְמְרַא הָלָכֲאְו בָאֹומְּב ׁשֶאיִּתְתַלְׁשְ
 :רפוש לוָקַּב הָעּורְתְּב בָאומ ןואָשְּב תמו
 ומְע גורֶהֶא "ָהיִרָשְלְכְו "הָּבְרִקִמ טפוש יִּתְרְכַהְוי

 הָוהְי רַמֲא הב+ ם :הָוהְי רַמָא
 נְביִׁשֲא אל הָעְּבְרַאדלַעֶ הָדּוהְי יִעָשּפ ּהָשלֶש-לע

 רָמְׁש אל ויקָחְו הוהְי תֶרות"תֶא םסֶאָ-לע >
 :םֶהיִרְחֶא םָתֹובֲא וְכְלֲהרׁשַא םֶהיִבְִּכ םּועְתִיַנ
 פ | ּםָלָשּוָי תֹוגְמְרַא הָלְכֶאְו הָדּוהיִּב שא יִּתְחלׁשְ

 הָוהְי רֶמָא הב
 ונבישא אָל הָעְּבְרַאלַעְו לֵאָרְׂשִי יעׁשּפ הָׁשְלְׁש-לַע
 :םילענ רּובַעּב ןּויְבָאְו קידצ הֶסָכַּב םֶרְכְמדלע
 \ ושי םיִוָנִע ְּךֶרָדְו םיִלָּה שארְּ לקרָא-רפעדלעל יםיַפֲאְׂשַה

 ישר םֵׁש-תֶא ללח ןעמל העבַה-לֶא וכלָי ויֿבָאְו ׁשיֶאָו
 ַחֵּבְזִמ"לַּכ לָצֶא טי םיִלָבְ םיִדְגּבְלַעַַ
 :םֶהיַהְלא תיִּב ּוּתְׁשִי םיִשּונע 3
 והָבנ םיִזְרא ַבְְכ רֶׁשֲא | םֶהֵֹנְפִמ יִרֹמֲאָהיתֶא יִתְדַמָשַה יכנֲאְ

 rr 1c $Y רטיו ?cf Jer 3,5 | 1c6 nl מש cf [6 35 | 0ק 2 6
 nonn MSS 656 bip_ו | 3 * 81 הבְרְקַמ ₪! תַמ + 2 | * 6% 1 וירָש | ל י1

cui66 9600006 חד(,  add cf 6 kai ékovdUAiZov6 6 םיִּפאָשַה | לל  
prps -ד 6 || °°  xotv0700910 6 ח\ ד0ע  posterior inseruit tdבת  

dl | g nonnלע  cf [6 3,15 )vel 1 ft °' 7) | 8 ftםיונע יִנָּפ וכרדיו  
 MSS םֶכיִנּפִמ |



fol Hay | 
 2 סומע 2,248

 :תַחָּתִמ ויִשְרָשְו לעפמ ויִרפ דיַמְׁשַאָו םיִנולאָּכ אּוָה ןְקָחְ
 סֶכְתֶא ךלואָו םִיָרְצַמ ץֶרֶאַמ םֶכְתֶא יִתְילָעַה יִכְנֶאְוי

 :יֶרֹמֲאָה ץֶרָאתֶא תָשָרָל .הָנָׁש םיִעְּבְרַא ָכְדמַּב
 םיִרזְנְל םֶכיִרּוחְּבְמּו םיִאיִבְנְל םֶכיִנְּבִמ םיִקָאְוי
 ּואְבְנְּת | :יהָוהְידאְנ לֵאָרְׂשִי יִנְּב תאָזְִיִא ףַאַה |

 אל רמאָל םֶתיּוצ םיִיִבָּגַהלַעְ ןיי םיִרְזָנַהתֶא ּוקָשַתוי<י
 הָאְלִמַה יהלנעֶה יליִעָּת רשאָּכ םֶביִּתְחַּפ יקיִעַמ יִכֹנֲא הָגַהיי
 :ריַמע הָל] וחכ ץמַאודאל קָזַחְו לָּקִמ סּונָמ דָבָאְוייי

 דמֲעי אָל תֶׁשָּקַה שפתְויפ :ּוׁשְפַנ טלַמי-אל רוָּבְנְ
 :ושָפנ טל אל סּופַה בו טלי אל וילג לקו
 ס :הָוהָייםאָנ אּוהַה-םויַּב סּונְי םֹוָרָע םיִרּוּבנַּב ובל ץימָאו6
 לע לארי יי םכילע הָוהְי רבִּד רֶׁשֲא הוה רֶבְּרַה"ִתֶא ועמְׁשִי 3
 :לרמאל םִיִרְַמ ץֵרֲאמ יִתיִלעַה רשא 'הָחָּפָשִמַהָּ

 הָמְדֲאָה תֹוָחְּתְׁשִמ לָּכַמ יִתָעַדְי םֶכְתֶא קר

 :ֶכיִתְעלְּ תֶא .םָכיֵלֲע פא "לע
 :ּורֲעֹונ-םא יִּתְלִּב יָּדַחַי םִיָנָש וכלי
 , ול ןיא ףָרֲמְו טיב הי איה

 :דָכְלְדַא יתְלְּב ותָנָעָּמִמ .ולוק היפ ןַתִיַה
 הָל ןיא שקומו ץֶרֶאָה חפ-לע רופצ לַפְתַה
 דקלי אל דוכלְו הָמָדאָהְִמ פיהל
 ּודָרְֲי אָל םָעְו ריִעְּב רֶפוש עֶקְּתִי-סא

 :הָשָע אל הָוהַו ריֵעְּב הָעְר הָיִהְּתדִא
 רֶבָּד הָוהְי ינֹא השעי אל יכל

 :םיִאיִבָּנַה .ויָדָבַעְדא ודוס הל םִא יִּב

 אָריִ אל יִמ :גָאָש הירי
 :אָבָנִי אָל יִמ רֶבִּד הֶזהְי יִנדַא

rr = add? cf ad 12 || v 12 frt mtr causa add: si Am v 12 scrips, 

 ::מ [יידםאנ] לארשי ינב תאז-ןיא ףאה post v 12 trsp || 13 5 841 pom | ל

vel 1 ft pro °° sol NbJp3 | 14--16 67155 non totum textum habent;1 קופת  
Nb) | 16 °° 6F kal 6 xpo-01 'מי  num v 15 add? | 15 1 6 680 wg! (vel? 

buvagreiaig,6ע  Thy kapdiav avtod (G2 nipéen kapdia)60006ו  uh10:06 00  

 quare frt post ובל ins מי אל ('וגו םויב frrada) | Cp 3, ז * mlt MSS תיב |
 ל-ל add, aut tantum ל-5 add || 3 6 ééav uh rvwpigwoiwv 6007006 = ועד |
 4 .frt dl mtr cs | 5 ND >6 || frt 6b trsp ante 6a א



9-5 AMOS 353 

 םִיָרְצִמ ץֶרָאְּב תֹונְמְרַא-לעֶו ידודָשאְּב תֹוָנְמְרַא-לע ּועיִמְׁשַהפ
 ּהָכֹותְּב תובב תמּהְמ ּואְרּו ןּורְמְׂש יָרָה"לע ל ּופְסֲאָה 'ּורָמָאְו
 = ?"הבְרקּב םיקושעו'

 דשָו סָמָה םיִרָעִאָה יהָנהְיסֲאְי | הָחְכְנתּושַע .ּועְדיְדאַלְו -
 ימית יֶרָאָה יביִבְסּו רע הוה ינדא מא הכן

 :ָךוְתונמְר ּוָבְְו ְָּע ךפמ 'דיִרוהְ
 יָרֲאָה יִפִמ הָעֹרָה .ליצנ רָשַאַּכ הָוהְו רֶמֶא הבי

 לָאְרְשַי נב ּולַצְִּי ןּכ ןֶנֶאלדְב וא םִיעָרב יֵּתְׁש
 :שְרַע "קָשַמְְבּו הָטִמ "תֶאְפְּב ןורְמָשְּב םיִבָשיַה

 .!תואְבּצַה י יִהְלֶא הוה ינדַאדֶאְנ בקעי תיִבָּב ּודיִעָהְו ּועָמָש +
 לאדתיב תוֲחּבזִמ לע י יּתְדקַפּו *ןילע לֶאְרשייעָשָפ יִדְקָּפ םויּב כ

 ץֶרָאל ילו מַה תֹנְרק עננו
 ןשה יֵּתְּב ּודְבֲאְו ץיקה תִיּבלע ףֶרֹחַה-תיִב יִתיִּכָהְו5

 פ ,,,יהוהימאְנ םיֵּבַר םיִתּב ְּפְסְ
 .ןורמש רהְּב .רָשַא ןשְּבה תורפ הָּנַה רֶבּדַה ּועמשי 4

 הָאיִבָה םֶהיִנְרמל תוָרְמְאַה םיִויִבָא תוֵצְצְרִה .םילד תקְׁשעָה
 :הָתְשגו
 'םיִלָע םיִאְּב םיִמָי הֶּגַה יִכ ושְדְקְּב הֹוהְי יָנרֲא עּבְׁשִנ*

 :הָנּוּד' תוְריִסַּב ןכְתיִרֲחֲאְו תֹוּנִצּב 'םֶכְתֶא אָשנְו
 -םָאְנ יהָנֹומְרַהַה הָנָתְכְלָשַהְ ּהֶּדָנָנ הָשֶא יהֶנאָצִת יםיִצְרַפּו

 :הָוהְ] שפל ּבְרַה לָגלּגַה ּועָשַפּ לַא-תיב ואב
 :םֶכיִתְרְשְעַמ םיִמָי תשְלֶשל םֶכיִחְבְז רק ּואיִבָהְו
 ּועיִמָשַה תֹובָדְנ ּואְרְקְו הדו ץַמֲחַמ רש קב
 :הָוהְי ינדַא םָאְג לֵאָרְׂשִי יִנְּב םֶּתְבַהא ןכ ₪

 + ל |  ₪ 4,1 | add? | ro addרושָאּב | ל ₪ 41 | < 16 6 רה 6 5 9

add || זז 1 בב (קצקפ 'אָה ביִבָּסִמ ּורָּצ) | 5 6 ה + טסט = ךצְרַא | 1 דרגה | 

12 * crrp, num [ תיִפְצְּב cf Jes 21,5? || ל crrp, nonn MSS pW—; 1 frt תֶׁשָּבַדְבּו 
cf Jes 30,0 || v 13 frt add; 6 prb ינדא non leg (ad בקעי n'a cf9,8b [add], Am . 

scripsit לארשי תיב 3,1; 5,1. 4) | 14 * 61? | ל num plur תוחבזמ recte trad ? 

cf תַבַצמ (ג1 תונָמרֶא) | 15 קצק םיִנָבָה יִּתָּב sקrחבזמה תונרק, ףטגצ6 ק + 

Fz 27,15 et jבתיהש( | 6 1 ןָהיִנדַאל | 2 5 >6 | 1 ןֶבילע | © nonn 

 || s fin vs); 1 prb #1ס )trspשָרְפּו ןֶמד  | % prןֵכְּפַא גט ןְכְתֶא ּואָשְנְו מסקrק

  cf 6 7 | b-b crrp, sed incert quid ], nonnהָנאָצּות 1 ₪ * 3

prpon ְתֹומְרַ ןּפַכְלַשָה cf 6 aro(p)pignodedee || 4 prb 1 .וּבְרהְ | 5 1 ורטקו 



aב  
 םֶכיֵרֲעְלֶכְּב םיַנַש ןויִקְנ םַכָל יִּתַתְנ יִנֲאדמִנוֿפ

 :הָוהְי-םַאְנ יִדָע םַּתְבִׁש"אָלְ םֶכיֵתְמֹוקְמ לָכָּב םֶחל רָסַתְ
 ריק םיִשְדַח השש רעב םֵׁשגַה-תֶא םֶפְמ יִּתְעֹנְמ יָכֹנֲא םנְוי

 תַחַא הָָלֲח ריֶטְמַא אל תַחֶא ריע-לעְו תֶתֶא ריעדלע ייִּתְרַטְמַהְו
 שלָש םיַתְׁש ועו :שָביִת היִָע יריִטְמָתְֶאְלְירָשַא הָקָלֲחְו רַטַמְּת
 תֶחַא ריעדלָא םילע

 :הָוהְידָאְנ יַרָע rs ועָּבְשְי אָלְו םִיַמ תיִּתְׁשְל
 םֶכיַמְרכְו םֶכיֵתֹוננ תורה ןֹוקְריבּו ןֹופְּׁשּב םֶכְתֶא יִתיִּכָהפ

 :הוהְי-םֲאְנ יֵרֲע םּתְבִׁש-אָלְו םָזָנה לָכאי םֶביִתיַזְו םֶכיֵנֲאְתּ
 יםָכיִרּוחּב ברח יִּתנַרֲה יםיִרְצַמ ּךְרָקְּב רָבָנ םכָב יִּתָחָלָש

 יםֶכיֵחּוס יִבָש םע"
 :הָוהְידםַאְנ יִדָע םָּתְבַׁש-אָלְו יסֶכְּפַאְבּו םכינחמ ישָאְּב הלעאו

 הרֹמֲע-תֶאְ םֶרְסתֶא םיִהְלֶא תַכַּפִהַמִּכ םֶכָב יִּתְכפָהִיי
 ס . :הָוהְיםַאְנ יִדָע םֶּתְבַש-אְלְו הָּפְרשִמ לָּצְמ דּוָאָּכ ּויְהִּתַו

 -תארקל ןֹוּכַה ךֶ-הַשעא תֶאְזיִּכ בקע לארי ₪ תֵׂשֲעֲא הָּכ ‘₪

 וחש-המ םֶדָאְל דיגמּו חור אָרבּ ימיה רצו
 ץרא יִתָמְּבלַע ּךְרדו "הָפיִע רחש השע
 סמ תוָאְבְצדיִהלא הָוהְי

 תיִּב הָניִק םֶביִלְע אָשנ יִכנָא רֶׁשֲא הָזַה רֶבָּדַהדתֶא ּועָמְשי 5
 :לאְרְשי

 לֶאְרְשְי תַלּותַּב םּוק ףסותזאל הל
 .ס  וּהָמיִקְמ ןיא ּהָתָמדַא-לע הָׁשֵטְנ

 יהוהְי ינדא רַמָא הָכ כ
 .הָאמ ריִאְׁשַּת ףֶלֶא תאַציַה ריִעָה
 : - :לאְרְשי תיִבְל הָרָשע ריִאָשִּת הֶאִמ "תאָצויַהו

 לָאָרְׂשִי תבל הָוהְי רֶמָא הָכ כי
 לא"תיב ּוׁשרָדִּת"לָאוי יח נשר

add hab | 7 *1?שבית . ; דועב  al tantum vb6 668 ןֹויָהְק | ג! צ 7. 8,  
 יתרט--- | * 16 6 ריֶטְמַא | 9 1 + יִּתְבַרֲחָה | דס =< rt add; al ** vel לל

 hab || * nonn MSS שָאְּב IRA םכפאב ] 13 * 6 =Bpovriv םער | * 6
 הָפיִעְו | Cp 5, 3 * שפט huc verba לארשי תיבל || * קזקצ תאָצְויַה ריִעָהְו



6-8 AMOS 855 

 ורבעת אָל עַבָש רֶאְבּו ּואבְת אָל לָנְלּנַהְ
 :ןואל הָיִהְי לא תי הָלְנ הָלָ גלגַה יב
 ףסוי תִיְּב יִׁשֲאַ חלי ּויִחְו הָנהְיתֶא ושר

 , :'לֶאדתיִבְל הָּבכְמדןיִאְו הָלְכֲאְו
 :ּוחיֵּגַה ץֶרֲאָל הָקָדִעּו טַּפְׁשִמ הָנעַלְל םיִכָפְהַה /

 | תִומלַ רקבל ךפהו "לכ הָמיִכ הֶׂשע
 ; םיַהיַמְל אָרּוקַה ְּךיֶׁשֲחָה הָלֹיֵל םֹוְ

 | ֹוְמׁש הָוהְי ץֶרָאָה ןנָפילַ םכפְׁש
 ::אובו רֶצְבִמ-לַע דֵׂשְו זע-לע 'דׂש יגיִלְבַמַהפ

 :ּובעֶתְי םיִמָּת רבדְו ַחיִכֹומ רַעָשב ּאָנָׂשוס
 וּנַמִמ ּוחְקִּת 'רבדתַאְשמּול | ל-לע יםכְסְׁשּוְּב ןעי ןכליו

 םָב ּובְׁשְתאלְו םָתיֵנְּב תיִזְ תב
 :םָניִנ-תֶא ּוּתְׁשִת אָלְו םָּתְעַטְנ דָמֲחיַמְרַּכ

 םָכיִתאָטַח םיִמָצֲעַו םֶכיֵעְׁשְּפ םיּבַר יּתְעְַי יֵּכיי
 :ּוטה רעש םיִנֹיְבֲאְו רָּפכ יַחְקְל קידצ יֵרְרָ

 :איִה הָעְר תע יִּכ םֶָּי איָהַה תַעְּב ליִּכָשַמַה ןכָלי
 ן5זיהיו ויִחת ןעמל עֶבלא בּוט-וְׁשְרְּד 4

 :םָּתְרַמֲא רֶׁשֲאַּכ םֶכְּתא תֹוָאְבִ יקל הְוהי

 ס :ףסז תיִרָאָש תוציא ה הוה ג לא

 ֹוה-וה ורמאי תוצּוחה לָכְבּ דָפְסִמ ו
 :יִהָג יעְדְוְ . דילֶא דָּפְסִמּו לֶבֲאלֶא רָּכַא יאר

 הָוהְי םוָ םכל ל הוה הוה םוידתַא םיִוַאתָמַה יה
 :רואאלְ ךשחראוה

5 Am vrs 5 sic non scrips; al ,ורבעת אל עבש ראבו a1 5b add habent| 

 חmטת גז שא בַהָל חַלַצִי גטז שָאָּב תַּצִי | * 6 לארשי תיבל;  cp, 1שאכ * 6
add, quod conjg 6 v 7, cujus init perdit est? | 7 prps: ante םיכפהה 1 וה 

cf 5,18; 61 | g * crrp, 1 fit BBD cf 69 (8) סוטוקש+ = גְלַּפַמַה | * 1 
 | זז * 1 םֶכְסּוב | ל ₪ תאָשַמּ |  cf 286רֶבָש | 5:1 6 6 אבי 6 6

suלבא לא  (ai16 = >6 | ל רּפְסִמ"לָאְ  | cf Jes 1,18 | 15 a4ז2 | םָכיֵאָטַח  
 דפכמו 00. ו .



 6 סומע יי
 בה ועָגַּפּו יִראָה יִנָּפַמ שיא סוני רֶׁשֲאַכל

 :שָחָּנַה וכְׁשנּו ריָקַה-לע די ּךַמְסְו תִּיַּבַה אָב
 :ֹול ּהָנְב נדאל לָפָא רֹוָא-אלְו הָוהְי םנךׁשֲחהאלַהִפ =
 :םֶכיִתְרצעְּב יִרָא אָלָו םכיגח יִתְסָאָ יִתְְָשִי =

 .תוָלע יִלּולעַּת-םָא יב
 :טיִּבַא אל םֶכיֵאיִרְמ םָלׁשְו הַצרֲא אל םֶכיֵתֹחְנֲמּו
 :עֶמְׁשֲא אל ךיִלְבְ תַרָמְזְ ירש ןומה יֵלֲעַמ רמה
 = :ןָתיֵא לֵחנְכ הָקָדצּו טֵּפְׁשִמ םִיַמַּכ לג
 :ילֵאָרְׂשִי תיִּבי הָנָׁש םיִעָבְרֶא רֵּבְדַּמַב יִלדֶּתְשַּגִה הָחְנִמּו םיִחָבְַה*
 יָביַהְלֶא בָכּוב" םֶביִמלצ לב תֵאְו םֶכָּכלַמ יתּוְּכַס תֶא םָתאְׁשְנּו

 :םכל םָתיִׂשְע רֶׂשֲא
oe oo. 

 = חמש רֶהְּב םיִחְטְּבַהו וב םיִגנאשה וה 6
 :ילֵאָרְׂשִי תיִּב םֶהָל ואבו םיוּגַה תישאר יִבְנ

 יםיִבּוטֶה םיְּׁשִלְּפ-תנ ּודרּו הבר תמח | םֵׁשִמ כלו וארו יהָנְלַכ ּוְרְבְע
 :יםכלבגמ םלּובְג" ברא הָלֶאָה תוָכְלַמַמַהְִמ ןִמ

 :סמח לתבש ןשי עֶר םויל יםיִּדנְמַהּצ
 םָתׂשְרע-לע םיִחְרְסּו ןש תוטְמלַע םיִבְְׂשַה

 קבר ךותמ םילָנְע ןאצמ םיִרְּכ םיִלכְָו
 :ריִשדיִלָּכ םֶהָל ּוְבְשָח דיִוָדְכי לֶבָּנַה יִפ-לַע םיִטְרְּפַה5
 ּוחַשְמִי םיִנָמָש תיִשאַרְו יי יֵקְרזִמְּבי םיִתשה

 :ףסוי רָבֵׁש-לֲע לח אָלְו

 :םיִחּורְס חזְמ רֶסְו םיִלִג שאָרְב לני הָּתע ןכְל
 ושְפַנְּב הָוהְי "יָנְדַא עֵּבְׁשִ*

22 frt l le: cf 6 ו 23 1 ו i a 0 og | 25 = fit aad; 
 . תיב, 31 הנש םיעברא haben 386ז || 26 *1 תּוּבַס | ל 1 ןְויֵּ 5 et:מ)  )cfג] החנמו

cf 6 Paipav (ex Kaiwav) cf S || 75 5 םכיהלא בכוכ post יכ\[ ; gloss | 

27 add (8 apud 5,27 incip cp 6) | Cp 6, ד * 1 ft לארשי תיב | = erp? | 
2 5 <65 al. GMSSE(S)QY 66 XaAdv(v)nv cf ad Jes ro,9 (Gn ro,ro) | ° ins 

 = 60א6ןו6שסו  mrםּתַא | = םֶכְלְבְג םֶלּובְּגַמ גוג םֶלּובְגִמ םֶכְלְבְג | 3 * 3*6' גה
 יִלְּ  pro"לָּכ ₪  | 5b crrp?, 1טבש  vel 0"דש |  crrp, prps velםיִרְּדנְמַה 1 4 || ל

vel dl (mtr cs) ;ןלכ] prps ריֶׁשְּב ליִּכָשַהְל ובְׁשֲחְ דְוְדָּכ | 66 btultgpévov 

oivov == קקזמ ןיי | 8 * 416 6 | bb >6; frt ex fin v 7 trspos | ° 1 בָעְתְמ 

. 

 . שש

 | \ - rr | ..- אי": ;
(Fe: ו 

PANN 0 ~ ET NS asקו יה  

 גי



 :ּהָאלַמּו ריע יִּתְרַגְסֶהְו יִתאָנָש ויָתנְמְרִאְו
 ּותַמְו דַחֶא תִיְבְּב םיִשָנַא הָרָשַע ּורְתְּנידִא הָיָהְופ

iroתִיַּבַהְדְןִמ םיִמצִע איצוהל יוּפְרָסִמּו דוּ  

 רֶמֶאְו ְךִֶע דֹועַה תִיְּבַה יֵתּכְריְּב רֶׁשֲאַל רֿמָאו
 ס  הָוהְו םֶשָּב ריִכְזהְל אל יִּכ סָה רֶמֲאָו ספֲא

 הָּוצְמ הָוהְו הָגַהיֶכיי
 :םיִעָקְּב ןֹטָּקַה תיַּבַהְו םיִסיֵסְר לֹודָּגַה תִיָּבַה הָּכַהְו
 יםיִרָקִּבַּב שורָחיםֶא םיסוס עלַפַּב צרי
 :הָנעֶלְל הָקָדֹצ יִרַפּו טָּפָשַמ שארל םָּתְכַפַהיִּכ

 רב אָלְל םיִחמׁשַי
 :םינרק ּונָל ּונֲחְקִל ּונֲקְזַחְב אולה םיִוְמָאָה

 יג *תוֲאָבְּצַה יִהְלֶא הָוהְי-םִאְני .לארלו תיִּב םֶכיִלְעםיִקְמ יִנָנַה יִּכיצ
 Ror יהָבְרעֶה לֲחנ-רע תַמֲח אֹוְבְלִמ םֶכְתֶא ּוצֲחַלְו

 יבג "רצוי הֵּנִהְו הֹוהְי ינדַא יִנֲאְרַה הָּכי ל
 -םָא היָהְצ> ִּךְלָמַה וג רַחַא יׁשֶקל"הגהְו ׁשֶכָלַה תיל תלת

 :אּוה ןטק יִּכ בקעי םּוק ימ או חל הָוהְי נא |
 5  :הָוהְי רַמָא הָיְהְת אל תאז-לע הָוהְי םֶחְנּ
 לשאּב בכלי אבק הֵּנֲהְו הֹוהָי נא יָנָאְרַה הָכ

 רַמאָופ :קֶלֶחַהדתֶא .הלכאו הָּבִר סה תֶא לכאתו הוהְי ינֹדא

 אה מק כ בקי םיִקָי ימ אָנְ"לדח הוה יגדא
 פ | :הָוהֶי ינדא רָמָא הָיָהְת אָל איהְג תאז-לע הָיהְי םחְנ
 בָעִנ יינדא הּנַהְו ייִנאָרַה הכי
 ילָא הֶוהְי רָמאיו* נא ֹודָבּו ְּךֶנֲא תמוח"לע
 יֶנדֶא רָמאַָו ךנא רַמֹאָו סומָע הָאֹר הָּתַא"הָמ
 לֵאָרְׂשִי יֵמע בֶדָקְּב 'ִךְנַא םֵׂש יִנָנַה

 זס *° prb crrp; mlt MSS ‘מ; prps רֶּפְסִמ (?) רוד רַאַׁשָנְו 6 ?) ורוד רָאׁשּו .

 רָּפְמִמ ; 1 זז םיִלֵסְו םיִדּוד (אָׂשָנ) ּואָשבְו | zr ₪1 זק ate 9 { 121 שֶרָחְ
(Awdagap [Aadagap]) |.25 17,27: 9,455  cfםִי רֶקָּבַּב | 13 רבה אל = רַבְד ןלי 

 14 °° dlc 689 | ל 1 םיברעה cf 6 rod (Jes 15,7) א6וןגטקססט tiv סטסקשא |
 ספ 7, * >649 | ל 6 רַצָי | < 6 קלי | 2 = זק, 841 הָלַכְמ אָה יִהיַו | 4 *>65|
 ל 1 ₪ שא בהל; קזקפ שא ברל הרס | < ft add, cf6 | 7 * ins ? ינדא

 הוהי 7 (Kupiog | ל 6 | 8 6א6 ? שנ. <
lia ₪ 



 858 סומע 7,988

 קָתְׂשִי תומָּב ומָשָנְוִפ :ול רובע דוע ףיסואזאל
 פס  :בָרָחַּב םַעְבְרִי תיב-לע יִּתְמַקְו ּובָרֲחָי לֵאָרְׂשִי יִשְּדְקַמּו

 רַשְק רמאל לארי םַעְבְרילֶא לֶאדתיִּ ןָקכ הָיְצֹמַא חַלָשיִו 9
 -לָּכתַא ליִכָהְ ץֶרֶאָה לכּות-אל לֵאָרְשִ תיִּב בֶרָקְּב סומָע ְּךֶלְע
 סומָע רַמָא הכדיּפי* :ֹויָרָבְּ

 ם :ֹותָמְדַא לעַמ הָלְגִי הָלָג לֵאָרְשְִו םַעְבְרְ .תַּמָי ֶרָחַּב

 ךלֲמ-ׁשדקַמ י 0 אָבָּנַהל רוק ףיסותדאל לַא-תיבוו :אָבָּנִת םשְו החל
 היְצַמַא-לַא רֶמאּיַו םֹומָע ןעינ + :אּוה הָבְלִמַמ תיבּו אוה

 וםיִמְהש םלובו יכְגֶא רקוביכ ייכנֲאאּיֵבְנַבאָלְו יכְנָא אָבנאָל
 הֶוהְי יֵלֲא רָמאָּיו ןאָצַה יָרֲחֲאַמ הָוהְי יִנֲחָקוי
 הָוהְיְ"רַבְּב עָמָש הָּתעְוé :לֵאָרְׂשִי ימעדלֶא ּבּנַה ל
 :קֲחְׂשִי תיבילע ףיִטַת אָלְו לֵאָרְׂשִיײלע אָבְּנִת אָל רפא הָּתַא

 הָנְזִּת ריִעָּב ףִּתשֶא הָוהְי רָמָא -הכ ןֵכָליז
 / קֶלְחִּת לָבָתּב ּךְתְמדַאְו ולפי בֶרֶחּב ךיֵתנְבּו נבו
 :יוִתָמְדֲא לעמ" הָלְג הל לֶאְרָשיִו תּומּת הֶאָמַמ הָמְדא-לַע הָּתַאְו

 פ] :ץי בכ הָּגהְו .הָוהָי ירא ינֲאְרַה הָּכי 5
 ץיק בּולַּכ רָמאָו סומָע הָאֹר הָּתַא-הַמ רָמאיו

 לֵאָרְׂשִי יִמַעְלֶא ץקַה אָּב ילֶא  הָוהְי רֶמאיִ
 לָכִיַה יתוָריִׁש ּוליִליַהְוי :ֹול רובע דוע ףיסוא-אְל
 םוקְמילֶכְּב רֶנָּפַה בר 'הָוהְי יִנדָא םָאְנ אּוהַה יב

 5 :סָה ךלָׁשה'|
 :ץֶרָאינע 'תיִּבְׁשַלְו ןויְבָא יםיִפֲאְׂשַה תאזדּועְמש+
 רָב"הָחְּתְפַנו תֵּׁשַהְו יִרָבַׁש הָריִּבָשִנְו שדחה רַבַעַי יִתְמ מאל

 :הָמְרַמ יִנְואְמ 'תנעּו לש ליִדְנַהְלּו הָפיִא ןיַטְקַהְל
 :יריִּבְׁשנ רַב לּפמּו יםיָלֲעַנ רּובעַּב א םיִלּד ףָסַּכּב תוָנְקְל
 :יטהיִׂשעמ-לְּכ יחַצָנְל חֵּכְׁשֲא-סִא בקי ןואְנִּב הָוהְי עֵּבְׁשְנל

 ּהָּב בויל .לָבָאְו < .ץֶרֶאַה זגְרתדאל תאז לעת
14 56% dl | ל 1 דקזנ cf 6 (airdAog) # | 17 7" prb add | Cp8,3°1? 

Any || ל-< prb add | = 1 ₪ :qW] et dl Dn (init stichi perdi?) | 4 *? = 
 || cf 4,1%םיקשעָה(ן) =  dub; 6 (kal) Karaduvacrevovrec, frtל |  cf 2,7םיִּפאָשַה

 |  | 5 5 <6 | ? prps NE) | 6 ** ₪6 add ex 2,6 cf 27א ונע 0 יינע <
 ל 1  ריָּבְׁשַהְל | 7 * 0? || * 6 םֶכיֵׂשֲעַמ ₪ + 4. 3



8,9—9,5 AMOS B00 

 0 :םיָרְצִמ רואי יָהָקְׁשנו 'הָשְרְנְנְו הָלַּכ יראָּכ הָתָלֲעְ
 הוהָי ינדא םֲאָנ אּוהַה םיַּבוהְיָהְו

 :רֹוא םְִּב ץֶרָאָל יִּתְכַׁשֲחַהְו םִיָרֲהַצַּב שמשה יִתאֵבֲהְו
 הָניִקְל םֶכירישדלכו לבל םֶכיִגַח יִתְכָפָהְוי

 החרק שאְרילָּבלַעְ קש םִינְתְמלָּבדלַע יַתילעהְ
 ס  ורָמ םויָּכ ּהָתיִרֲחֲאְו דיִחְי לָבָאּ ביִּתְמׂשְו

 ץֶרָאְּב בֵעָר ִּתֲחַלׁשִהְו הוהְי ינדַא םָאְנ םיִאָּב םיִמָיו הבה:
 :הָוהְי יִרְבְּד תֶא עמשל"םָא יִּ םימל אָמְצ"אָלְו םֶחְלל בעְר"אל

 ָּמָוׁשְי חָרְזִמ-דעֶו ןוָפְצִמּו םי"דע םִימ ּועָנְוי*
 ּואָצָמִי אָלְו הָוהִייְרבְּדתֶא ׁשָּקבְל

 :אָמְצַּב םיִרּוחְּבַהְו תֹופָיַה תֹולּותְּבַה הָנְפַלַעְתַּת אּוהַה םיַּביצ
 Rs תַמָשאּב םיִעָּבְשָנַה +

 פ ידוע ומקל לפני
 רֹוּתפַּכַה ידה רָמאּיַו תּבְזִמַה"לַ בָצנ ינֲֹא-תֶא יִתיֵאָרְי 9

 ָרּתְחִי-םַא> :טילפ ל טלמור סנ םוביײאל

 :םריִֹוא םׁשַמ םְִֹׁשַה ולעי -םָאָו םָחָקִת ידי םָׁשמ לואָשב
 םיִּתְחַקִּו ׁׂשָפַחַא םֵׁשִמ .לֶמְרַּכַה שאָרְּב ּואְבָחְיַאְְ

 ׁשָחָּנַה"תֶא הנ "םַשַמ םִיַה עֶקְרקְּב "יניע דגמי ּורְתָּסִי-םאְו

 :םֶכָשְנּ בֶרְחַהדתֶא הוצא םָשָמ םֶהיֵבְיֲא ינפל יִבָשַב וָכְלְידםַאְו
 :הבוטל אלו הער םהיִלע יִניִע יִּתְמׂשְו םַתְגְרַהְו

 גומתו ץֶרֶאְּב עֶנֹונַה תֹואָבצַה הָוהְי יָנֹדאַופ
 יהב יִבָשוידלָּב לבא
 :םִיָרְצִמ רֶאיִּכ הָעְקַשְו  ּהָלְּ לאוכ הָתְלַעו
 <ך:וד :

8 5.1 6 ca 20155 686 )ר cfo5 | ל add 61 6 6 95 | 516 0 MSS 
hyp] cf 9,5 (K (ְהֶקֶשְנ | alv .זז 2, al tantum 112. 122 add, Ira. 128 | 
autem verba prophetae, quae supersunt, habent || 111 6 654 רַבְד cfi2 | 21 

  + 6לָא-תיִּב לֶאְּב | ל +1 ל ףךד  (trsp ,) | 13 dl? | 14 *° frt originוטמטושי

 , | Cp 9ז vדוע ומוקי אלו ולפנו זק aתזe םיעבשנה וז  | °° prpsטסט 0666 6
 ושעריו | ==8 םעצבו  prpsל |  trsponםיפסה  postרמאיו  etךי]  nonn legד * צעק,

Var? םֶעַצְבּו; קזק שערּב עַצַבַא cf 6 vel ;שקרְּב םעַצְבָא al pro 3 primis stichi 
vbis leg (cf 1°) הָּכַא רמאיו | 2 01 | 3° frtadd| ל 1 | 4 dl|| 5 °° frt add ex 88. 
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  g,6—15סומע 860

 ּהָדָסִי ץְרָא-לע ֹותָּרנאַו וֵתֹולֲעמ םִיִמָשב הָנּוּבַה
 :יּוִמְׁש הָוהְי ו ץֶרֶאָה יִנּפ"לַע םֶבָּפְׁשִיו םיַהיַמְל אָרֹוקַה

 הָוהְיםִאָנ לֵאָרְׂשִי יִנְּב יל םָּתַא םיִיִשכ יִנָבְכ אולַהז
 םירָצמ ץֶרֶאַמ ַתילעַה לאָרְׂשִתֶא אולה

 :ריקִמ םָראַו רות םִִיתְִׁלפ
 ה הָכָלַמַּמַּב הֹוהָי ינדא ויניע הנה

 יי זאָה נפ לעמ התא יִּתְדַמְׁשִהְו
 :'הָנהְידֶאְני בקע תיּבתֶא דיִמָשַא דיִמָשַח אל יִּכ סַפֶא
 לארשי תיָּבדתֶא םיונַהלְכְב יִתֹועְנֲהו הנצִמ כנא הָגַהְדיִּכּפ

 :ץֶרא רצ לולו הב עוני רׁשֲכ
 םיִּרָמָאָה יִמַע יֵאָּשַח לַּכ ּותּומָי בֶרֲחַּבפ

 :הַעְרַה ּוניִרעּב םיִּדְקַתְו שיגתדאל
 תֶלֵפֹּנַה דיִנְּ תַּכְסתֶא םיִקֶא אּוּהַה םִַּבִיי

 :םֶלּוע ימי ָהיֶתיִנָבּו םיִקָא יִתְְרַהְ ןֶהיֵצְרּפ"תֶא יֶּתְַדְָו
 | םִיֹוּנַה-לָכְו םּודָא תיִרָאְשתֶא ּושְרִיְי ןעַמְלַי>

 סם  :תאג הָשְע הָוהְיְםִאְנ םֶהֹיֵלֲע יִמָש אָרְקִנ-רָשַא
 הָוהְידֶמְנ םיִאְּב םיִמָי הָּגַהי

 ערוה ךשמֶּב םיִבְנַע ףרדו רָוקּב שרוח שּגְנְו
 :הָנְננומְתִּת תֹוֲעְבְּנַה-לְכְ סיִסָע םיִרָהָה ּופיִטַהְו

 תומשנ םיִרָע וכ לאְרְשי ימע תשא יֵּתְבשוי
 תוגנ ּושָעְו םֶניִיתֶא ּוָתָׁשְו םיִמָרְכ ּועְטָנו ּובָשָיו
 דוע יה אלו םָתְמְדַאלַ םיִּתְעַמְנּוופ םָהירְּפתֶא ָלְכֲאָו

  add hab cf 4,13; 58 | 8 ** trspֹותָיְלַע (0 ויָתֹולֲעַמ) | ל-ל םסממ 1* 6
pסsהמדאה | ף ז ** add? | זס =! ּוניֵדֲע םּדקְתּו שָּגְת אל cf 6 20 6 
005 frt in fin הוהי םָאְנ) | זז | 6 6 ָהיֶתסיִרָהְו ָהיצָרּפ | 13 1 < 6 שָרּוחַה 
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OBADIA. הידבע 

 חֶלָש םִיגַּ ריִצְ הָוהְי תֶאָמ געש הָעּומְׁש |
 :הָמָחְלַמ יהילע הָמּוקְנְו ומּוק
 :ידָאְמ הָּתַא יְּּב םִיּוַּב יִּתַתְנ ןֶטָק הגה
 ּךָאישה ְּךֵּבְל ודי

 ָתְבַׁש 'םוָרְמ | עֶלָסייְִגַתְב נְכָׂש
 ץֶרָא יִנָדְרּוְי .ימ ולב מא
 םיִבָכוָּכ ןיִּבהםַאְו  ירָשָּנַּכ ָּהיִּבְנַּתְ"םֶא+

 :הָוהְידםֶאְּנ ףךירוא םֶשָמ 'ִףַּגק 'םיִש
 םיִּדּוְבְנְגִי אוְלַה יהָתיַמְדְנְּךיִא | הלל יֵרְדּוׁש-םָא ךלדואב םיִבנַנ-םָאפ

 :תוְלְלָע ּוריִאְׁשִי אולה ךֶל ּואָּב םיִרצּב-םָא
 :ויִנּופָצַמ ּועְבְנ וָשַע ּושַּפְחַנ ךיא"

 "ואישה ְךֶתיִרַב יׁשְנֲא לכ וחלש לּובְנַה"רֲעז
 :וְּב הָנּובַּת ןיִא'ְךיִּתְחַּת רֹוזָמ ּומיִשי מח ףָמלש יז ישנא דל לבי
 הָיהְי-םֲאָנ אּוָהַה םויּב אולה

 | :וָשַע רהָמ הָנּובְתּו םודָאְמ םיִמָכֲח יֵּתְדבַאַהְ
 :ילטקמ ושע רַהַמ שיִא-תֶרָּכי ןעמל ןמיֵת 'ּיִרוּבִנ ּותחְופ

 :םָכֹועְל ַרְכִנְו הָשּוב ְךּסכְּת בקי ףיִחֶא סָמחְמ יי
 וליַח םיִרָז תובָש םָנְּב דָגגמ ָךֶדֶמִע םויִּביי

 לוג וי םלָשּוריְדלעְו ורְעָׁש ּואְּב םיִרְכְנְו
 :םֶהָמ דָחאָּכ הָתַאִּ

 ורְכָנ םויּב ףיִחאדםויב אָרָתְלַאְויי
 םֶדְבָא םיְּב  הָדּוהְיַיִנָבל חַמְׂשִּת-לַאְ
 :הָרָצ םֹוכְּב ךיּפ לְּנַּת-לַאְ

cfv 2; excvb? =ויִלְע  ? > || I 55 nonn add hab | " 6 et Jer 49,14 ‘ny 
3°]Jer+םיוגב) ||  cf Jer | 2 1 prb 6 Jer 49,15 D7ָּב (cfּוצְּבקְתַה)  (expl gr 

 ְךְּתְצְלַפִת א rt :תs | ל 1 6 684 םירָמ | 4 * 6-4 נק | = > ]6 | 1 םיֵׂשָּת 4
 ַהיִּבְנִמ | 5 = ?prb add cf Jer 49,9 || v 6 add | ל * שפק * mlt MSS) ו |

crrp || * crrp?, prps NIT?) cf Dan 4,22. 29; 5,21 || 79 trspךמלש  prb exל <6,  

post אָּוהַה in 8 | g* frtlִֹנִבּו | ל לטקמ conjg 6 init vs Io (cf GY), sed gloss 

ad סמחמ | rrlc א ורָעָש cfv 13 | vs 12 frt add cf ad 13; frt dl .םוי 



  Obad. 13—Jona 1,3הנוי -=(תידמע 2

 יםָריִא םֹיְּ יֵמַע"רַעַׁשְב אוָבְּתִלַא

 ה יא וי לח הָנחלשתילאו
 ויַמיֵלְפ-תֶא תיִרְכַהְל קֶרֶּפַה-לַע דמעְתלַאְו +

 :הָרְצ םָֹנְּב ויָדיִרְש רָנְסַּת-לַאְו
 םִיֹּנַה-לָּכ-לע הָוהְי-םֹוי בֹוָרָקיִּכיפ

 :ףשארָּב בוש למ ל הֶׂשְֲ ָתיִשְע רֶשֲאכי
 ידימּת םִיֹוּנַהלְכ תש יׁשְדָק רָה"לע םָתיִתְׁש רֶׁשֲאּכ יי

 ויה אולּכ יהו ילו ותְְ
 תֶא בקעַי תב ּוׁשְרְו ישָדְק הָיָהְי הָמיִלְפ הָיָהְּת ןצ רֶהְבּוי

eb ף 6 ₪ 2 a 

ay: הָבָהְל ףסוי תיכו שא בקעיײתיב הוי 
 םּולְכַאו םֶהְב ָָלָרְו שקל ֹׂשֲע תיִבּ
 :רִֵּּד הָוהְי יִכ .וָשַע תיֵבָל לירָׂש הָיָהְיְ-אל

 יםיִּתְׁשְלּפ-תֶא הָלֵפְׁשַהְו יוִׂשֲע רֶהדתֶא" בֶנָנַה ּוׁשְריְופ
 :דַעְלִּגַהתֶא ףַמְיְנְבּ ןורָמש הָרָש תֶא"ְו םִיֹרְפֶא הָדָשתֶא ושרי

 תֶלָנְו תַפְרְצ-דַע םיִנענָּכ- רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִ יִנָבְל הַה"לֲחַה תני
 רַהְּב םיִעיִשוְמ לָעְרי :בֶגּגַה יִרָע תֶא ּושְרָי דִרָפְסַּב רֶׁשֲא לש

 - גהָּולְמַה הָוהיִל הָתְיַהְ וש רֶהתֶא טֶּפָשְל ןויצ -

JONAS. aN: 

 -לֶא ךל םּוק* :רמאַל יִּתַמַאְןְב הָנּוידלֶא הָוהְי-רבְּד יִהָיַוי 1
 Dp + :יָנָפְל ער הָתְלֲעיִּכ היל את הלנה ריִעֶה הָוָניִ

13 * fit] ו cfv 12a 4 ל nonn prpn sec 8 0 pro => et ֹורָכָנ 
 || 6 avrdvחשג | %1 prb TaN cf 6 6006צ 12 | 17: חַלָשִּת  cfקזס 1דיא

15 conjgcv 14, 168 conjgcvi6 | 16° mlt MSS ביִבָס ; 6** קזס , . . ותשי 
 +**  | 17ל1ועָנְו | (תמneohbrT) Dt32, 14סזעסצ . .ח(סעד0,1 +רֶמַח  habentדימת

add cf Jo 4,17 | ל 1 ₪ c Vrs D םֶהישרומ | 19 55 800 | ° add || = add | 

20 crrp cf ,םינענכ רשא sed incert quid 1; nonn prpn ושרי pro רשא \ frt 

  add; 1ושע רה תא טפשל  Xavavaiwv || 21 crrp, ₪6ץ| דשצ  cf 6ץרא ושרי
 םיִעשומ.  proםיעשּומ  autםיִעָשּונ 608 6
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 :הָיהְי יִנָּפלמ הָׁשיִׁשְרּת םֶהָמַע אוָבְל הָּב דֶרָיַו הָרְכָש ןתיַו שיִשְרִת
 םָיִּב לודָנרעס יֵהְיו םּיַהדלֶא .הָלודְּנ-ַתּור ליֵטַה הוה

 ויָהְלָאדלֶא שיִא וקעזיו םיִחָלַּמַה ּואְרייו :רבָשָהְל הבַשח היִנָאהו
 דִרָי הָנֹוְו םהילעמ לֶקֶהְל םיַה-לֲא היִנָאְּב רשא םיִָּבַהתֶא ולפיו 24

 רַמאיִנ לבחה בר ללא ברק :םדָיו בּכְׁשּו הָניִפְּסַה יִתְכְַנֶא

 הָעַרְגְ תולרוג הָליפנְ וכל ּוהָעְרְדלֶא שיא ורמאירל  ודבאנ אל :
 :הוידלע לְרונַה לפיו תֹולְרוג ולו ּונְל תאּזַה הָעְרֶה יִמְלָשְּב

 -הַמ ונָכ תאזַה הָעְרֶהְיִמְל רשאי ּונָל אֵּנ"הָדיִגַה וילֲא ּוָרְמאיַו
 םֶהיִלַא רָמאָיַופ :הָּתִא םע הָּזִמדיִאְו ףצְרא הָמ אֹובִּת ןיאמו ךְּתכאלמ
 םִיַה-תֶא הֵׁשְערְׁשַא ארי ינא םִיַמָׁשַה יִהְלֶא הָוהידתֶאְו יִכָנֲא ירְבַע

 -המ ויָלֲא מאו הָלודְג הָאְרִי םיְִנאַה ּואְרוי :הׁשָּבַהיתֶאְו
 = דיגַה כז חרב אּוָה הָוהְי יֵנָפלִמיִכ םיִׁשָנֲאָה ּועְַיְדיּכ תיִשָע תא
 יכ ּוניִלָעמ םִיַה קשיו ל הָשַעְג-הַמ ללֲא יהְמאיי = יםָהָ
 קְתָׁשְִו םֶהלֶא ינלימהְו לנּואָש םֶהילֲא רמאַַוי :רעסְו ךלוה םָיַה
 :םֶכיִלע הֶּזַה לָֹדְּנַה רעֶּפַה יִלָשְב כ יִנָא עדוי יִּב םָכיֵלֲעַמ םיה
 ךלוה םָיַה יֵּכ ּולְכִי אלְ הָשִַיַהִלֶא ביִשָהְל םיִשָנַאָה ֹוָרְּתְחיַוי
 .הָּדְבאְנ אָנ"לַא ; הָוהְי הָגִא ורמאיו הוהְי-לֲא ּואָרָקּיוּצ :םהילע רעסו
 -רָשאָּכ הָוהְי הָּתַאיְּכ איִקְנ םּד ניִלֲ ןַתְּתִדלאְו הֵּנַה שיִאָה ׁשֵפָנְּב
 :ֹוּפִעַנִמ םיה דמעיו םִיַה-לא הָלָמ הָנוידתֶא ואש :ָתיִשְע ָתְצַפָח
 ורדיו הויל ז חַבּוחְּבְזִיִו הָוהְיְ"תֶא הָלּודְנ הֶאְרִי םיִשָנַאה ואיי 6
 יהו הָנויזתֶא עֶלְבְל לול גב הָזהְי ןמיני 2 = ?םיִרָדְנ
 -לֶא הָנֹוי לפיו :תוליל השלֶשּו םיִמָי הָשלֶש גָּוַה יִעָמְּב הָני
 רֶמֲאצ :הָנְַּה יֵעּמַמ ויָהלֲא הָוהְי

 יִנְנעו הוהְי-לֲא יל הָרֲֵצמ יִתאָרֿק
 :ילוק ָּתָעַמָש יִתְעּוש לוֶאְש ןַטְּבִמ
 יִנָבְבְסִי רָהְנְו םיִמָ בֶבְלְב יהלוצמ ינֵכיִלְׁשַתוי

 רָע ילָע לג בשמי
Cp r, 8° prb add (explic vbor v7 ונל תאזה הערה ימלשב) | זס == a4? | 

I3 650 frt ץראה cf 6 1,13 rpég דץ flv, 2,11 €éri tv Enpdv | 16 nonn 

nonn verbaינכילשתו  habent | Cp 2, 4 * num anteהוהיל 484  etהוהידתא  
 ?exc | * הלוצמ 6אק16 טפ םימי בבלב.
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 864 הנוי 4,2—2,5

 ךיניע דָגָּנִמ יִּתְׁשַרְנִנ יִּתְרַמֲא ינאי
 שרק לֵכיֵה-לֶא .טיּבהְל ףיסוא ד
 יִנָבְבְסְו םֹוהְּת ׁשֶפָנירע םִימ יִנָּפְפַ

 יםיִרָה יֵבְצִקְלו יִשארֶל שּובָח ףּוס
 יםָכֹועְל יִדעב ָהיָתרְּב ץֶרָאָה' יתד
 :יָהלֲא הָוהְי ײח תחָשמ לעת
 יּתְרָבְז הָוהְיִתֶא ֵׁשְפַנ יִלֲע ףַטעֶתַהְּי

 ְָׁשְדִק לכיִהדלֶא יִתְלִפְּת ְךיֶלֲא אּובָּת
 :ּובזעי 'ָּבְסִת אָוָשיִלְבַה יםיִרָּמׁשְמ
 ְֶכ"הָחְּבְזַא | הָדוּת לוָקְּב יִנֲאְוס

 :הוהיִל הָתָעּושְי הָמָכְׁשא יִּתרַָנ רֶׁשֲא
 פ = :הָׁשבַה"לֶא הָנוי-תֶא אָקנו גָנל הָוהְי רָמאננ

 הָוְיִנלֶא ךל םּוָק* :רמאל תָיְנַׁש הָנוי-לֲא הָוהְי-רבְד יִהְיַוי 5
 ְהיָלֲא רבל יָכֹנֲא רֶׁשֲא הָאירַּהתֶא ָהיֶלַא אָרְקּו הָגֹודְנַה ריִעָה
 הָלודְּנריע הָתְיָה הֹוְגיִגְו הָוהְי רבדּכ הָנְניִג"לֶא כי הָני קי
 םִי ְּךָלֲהִמ ריִעָב אֹוָבָל הָנוי לָחָיוצ :םיִמְי תׁשְלׁש ָךֶלַהַמ םיהלאל
 תֶכֶפָהְנ הָנְנינְו םוי םיִעָּבְרַ רוע רמאינ ארו דָחֶא
 םֶודְנִמ םיקש ּושְבְליַי םוצדּוארְקיו םיִהְלאַּב הָוְניִנ יׁשָנֲא ּוניָמֲאו
 ותָרדַא רבעי ואָסְכַמ םָקיו הוניג ְּךָכַמ"ִלֲא רֶבְרַה עו :םָנטְקידעו
 םַעָטַמ הְָיִנְּב רָמאינ קַעְזּו :רָּפֲאָה-לַע בָשָיַו קש סֶכְַו ויִלָעַמ
 ומעטיילא ןאצהו רֶקְּבַה הָמַהְּבַהְו םֶנָאָה רָמאֵל ויָלדְנּו ָלִמַה
 יהָמַהְּבַהְו םָדֶאָה םיקש ּסַּכְתְִוי :יּוּתָשְודלַא םִיַמּו וערְודלַא הָמּואָמ

 םָמָחַהְמּו הָעְרַה .ָּּבְרִּדִמ שיא ּובָשְיְו הָקְוָחִּב םיִתלֲא-לֶא ּואְרְקִיְו .
 ופַא ןורחְמ בֵׁשְו םיִהלָאָה םֶחְנְו בּוש עדוידימי םֶהיִפכְּב רשא =

 הָעְרַה םָּכְרּדִמ ּובָשיִּכ םֶהיִשַעְמתֶא םיִהלֲאָה אָרָיופ :דבאֹנ אָלָ
 :הָשָע אָלְו םָהָל"תֹוׂשֲעַל רָבּדרֶׁשֲא הַעָרֲה"לַע םיִהלֶאָה םֶחגִיַו |

 הָוהְידְלֶא לָלָפְתִיַו< :ול רחיו הָלֹודְנ הָעְר הָנּוידלֶא עֶריוי 4
  \Tד 4%

 ןּדלע יִתָמְרַא-לע יִתֹויֲהירֲע ירְבְד הָזיאֹולֲה הָוהְי .הָּגַא רמאיו
 5lc9ְךַא | 7 * 1  יִוצקְל, ג יבצקב | "ו? ץראה;  םירה יבצקל

conjg c vs 6b | © prb crrp, prps: Diy םעדלֶא תֹויֵּתַחַּת ץֶרָאְל | 9 * ₪ 
 % םֶהָסֲחַמ | 01? להב | 65 3, 4 6 זו + 3:7 || * 1 fש  cfםירמשה 1

uépai ‘AZO redgcapdkovra || 4 nonn huc trsp 4,5 || 8 7" frt add. 
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 ֵָרֲא םּוחרְו ןּוָנַחְלֶא הָּתַא יִּכ יִּתְעְדָי יִּכ יהָׁשיִׁשְרַּת ַחְרְבְל יִתְמָדְק
 ישפנ-תֶא אָנחק הָוהְי הָּתַעְוּ :העְרָה"לע םָחֵנְו דָסַת"בַרְו םִיַפַא
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 אציו5 ְָל הָרָח בַטיֵהְה הָוהְי רמו :ייחמ יִתומ בוט יֵּכ יֵנָמִמ
 ָהיִּתֲחַּת בֵׁשיַו .הָּכְס םֶש ול עי ריעל םדקמ בש ריִעָה-ןמ הָנוי

 ןויקיק םיִהלֲא-הוהְ ןמינ6 :ריִעְּב הָיָהִידהַמ הֵאְרִי רֶׁשֲא דע לַַּב <
 חמשינ יֹותָעָרַמ ול ליִצַהְל ושארדלע לצ תֹויִהְל הָנויל לעֶמולעי
 תולעב תעלות םיִהְלָאָה ןמינז :הָלֹודְג הֶהַמש ןויקיקַה"לע הנוי
 ןמיו שמְשַה חְרֶּכו יקיַו* :שבייו ןוְֵקיּתַה-תֶאְךֶּתו תֶרָחָמל רַחְׁשַה
 ףלעתיו הנוי שאר"לע שָמשה ּךִּתו "תישירח םיִק ַחּוְר םיִהלֲא
 םיִהלֲא רַמאּיופ :ייחמ יִתֹומ בוט רֶמאיו תּומָל ּושָפַנתֶא לֵאְׁשו
 -רע יליהְרֲח בֵטיֵה רָמאֹיַ ןוקיקהדלע ךְל"הְרָח בַטיֵהַה הנּוהלֲא
 וּב ָתְלְמְעְאל רשֲא ןויקיקה-לע ָתְסַח)הָּתַא הוהְי רָמאיַויי :תֶומ
 -לע סּוחָא אלי יִנֲאוו: :דָבֲא הָלֵילהבּו הָיָה הלל ןֶבָש ותְלּד אלו
 םֶּדֶא ובר הְׂשְע"םיִּתְׁשִמ ּהָּבְרַה הביי רֶׁשֲא הָלודְגַה ריִעָה הָוָניִ
 :הָּבַר הָמֲהְבּו ולאמשל וניִמְידויּב עדיאל רֶשֲא

 שש"

 110 ד ו ככ

 זָחֶא םָתֹוי יִמיִּב יִּתְשְרְפַה הָכיִמ-לֲא הָיָה רָשַאְו הָוהְיְרַבְִּי 1
 :'םֶלָשּוְיַו ןורָמשדלע הָוָח רשאי הָדּוהְי יִכְלַמ הָיקזחִ

 ּהָאלמּ ץֶרֶא יִבישְקַה םּל םימע לעמשי
 "גושדק לבה יִנדַא דַעְל םֶכְּב הָוהְי נא יִהיִו

 :ץרָאדיתומפילע בדו דיו ֹומֹקמִמ אצֹי הָנהְי הגה
 ועָקּבְתו םיִקְמְעָהְו .ויִּפְחִּת םיִרָהָה ּוסְמְנוי

 :ָרֹומְּב םיִלָגִמ םִיָמכ שאה נָפִמ גְנודּכ
add habent (cf 6) et versum post 3,4 trsp || 6 = prbלַצַב  Cp 4, 5 nonn 

trspצ 8  | aridrety)444 (1 ? ֹוליִצַהְל קזס ול ליצהל), ץ6! 1 501 ול לֵצָהְל (6 60  
 frt ante 6 || 8 * fit 1 תיִשיִרָמ

Cpr, add redact? ן al 2—5a al 52 add prpn | 2° dl? 3 le 

 יֵתֹומָּב  Kיִתַמָּב 55



 866 הכימ iנ=13

 יֵלֲאָרְׂשִי תִַּב "תואָטַחְבּו תאֹולָּכ בקְעַי עְׁשפְּב
 ןורְמָש אולה בקע עׁשַפיִמ
 :םֶלָשּוְרְו אולַה הָדּוהְי יתֹומְּב יִמּו
 םֶרָכ יִעָטַמְל הָדָשַה יִעָל ןוָרְמְׂש יִּתְמשְו

 :הֶלַנַא ָהיֵבֹפיִו ָהיָנָבֲא יגל יִּתְרִַּהְ
 ּפְרִָׂי ִהיֵגנְתֶאלָכְו ּוּתַּכי ָהיֶכיִסּפלָכְוי

 הָמְמִׁש םיִשָא ָהיֵּבעלָכְו שָאְב
 ּובְּׁשְי הָנֹז ןְגְתֶא-רַעְו יהָצְּבִק הָנז ןֵנָתֶאַמ יּפ

 םָרֲעְו 'לָלׁש יהָבְליִא  הָליִליִאְו הָדָּפְסָא תאזילעל
 :הָנַעְי תֹונְבַּכ לָבֲאְו םיּנַּתַּכ דַּפְסִמ הֵׂשֲעֲא
 הֶדּוהְיְדִע הָאָבְיַּכ ָהיֶתֹוכמ הָשּונַא יִּכפ

 :םָלׁשּוריײרע יִּמַע רעש-דע עֶגְנ
 :יתָשְלַפְתַה רַפָע הָרְפַעְל תיֵבְּב כְבִתדלא 'וָּב יּודיגתדלַא תַנְּביוט
 ןְנאַצ תֶבָשוי הֶאְצִי אָל תֵׁשְב"היְרע ריֵפְׁש תֶבְׁשֹוי םֶכָל רב"

 :'ותְּדְמִע םָּכִמ חי לָצֵאָה תב דּפְסַמ
 תֹוָרְמ תֶבָׁשֹי בֹומְל יהָלָחיִּכיי

 :םָלָּׁוְרי 'רעָשְל הָוהְי תֶאַמ עֶר דַרָיייִּכ
 שיִכָל תֶבְׁשי ׁשֶכָרָל הָבָּכְרּמַה םִתְרי

 ןויצדתבְל איה תאָטַח תישאר
 :לֶאְרְשִי יִעָשִּפ ּוָאְצְמִנ בי
 תג תֶׁשָרֹומ 'לע .םיחּולש נתת כלי

 :לֶאְרְשְ 'יִכְלַמְל בָזְכַאְל ביִזְכא יִתְּב
 הֶשְרָמ תֶבָשוי יל יֵבֲאֹי 'שריח רָע

5 lc 66 תאַטחְבּו ₪[ 8 | *1? הדוהי > 5 | 516 66 Hie תיב תאַטַח 4 5| 

6 6 GrwpogpuAdkiov cf ad 3,12 et Jer 26,18; l רעיל cfEz 21,2, al ‘Y add ex 

3,12 hab et NT prpn | + 7 add? | 7 *1 ft ָהְרַשַא cf 513 | 1c 9 
  5ּוצָכק | 8 *16 הָכְלַא | יו < 0 ללוש, א לֶליִש | 9 1 6 68 ּהָתָּכַמ | י

nonn add hab || ro *° prb add ex 25 1,20; 6 + וליִּדְגַמ (uh uerahuvegBe), 

  ed 16ּוליִנָּת (ןודחת) qטגזe קזקפ ולינת לא לָּנֶלְנַּב (הליִנְּב) | * prקs וכעְב, 3
Vrs prb = 41, prb ante וכב nom loci exc || “lc 6 ׁשְלַּפְתַה cf Q יִשְלַּפְתַה 

  | 5 6 mnAnyhv 650%תשב) 6 non hab(  | rra crrp, sed inc quid 1יִּתְשְל--) 4

quod frt crrp ex %6ח\מיזףע 60ד cf $= תֶּכִמ! pro ותדמע | 12 * 1 הָלֲחי | 

 | ]ומַה?) 3 הֶבָּכְרִמ הָמְתְר =)  | 13 frt crrp; 6 wogpogירעשל  nonn 155 38ל

 , ft crrp ex nom lociקזקפ ךילע -ּונְתַנִי| ל 1 ךלמל? | 15 *1 6 6 דע | ל ** 14
sed inc ex quo || 5-5 ? 1 .ְךָליִבא 
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 :לֵאָרְׂשִי דֹוְבָּכ אבי םֶלְדַעְדַע"
 ךיִגּונֲעַּת י ינְּבילע יז יתרקי6

 כ = מ ּלנ כ רָשָּּכ דחק כח
 םֶתבְּכָשַמִלע יעָר ילעְפּו ןְוֲאיַבְׁשְח יוהי ל

 :םֶדָי לֶאְלשְי יִכ ָהּושְעִי רֶקּבַה רֹואְּ
 ּואָשְנְו םיִּתְבּו :ּולְָנְו תֹודׂש ּוָדְָחְוי

  ם | ּותְלְחְִו שיא ּותיִבּו רֶבְג וקְׁשֲעְו
 הָעְר *תאָּזַה הָחּפְׁשִפַה-לעי בשח יִנְנִה הָוהְי רָמָא הָּפ ןכָל

 הָעְר תע כי הָמּור ּוכְלַת אָלְו םֶכיֵתְראּוצ םֶשִמ ּוׁשיִמָת"אְל רֶׁשֲא
 :'איה]

 רַמָא *היִהְנ יֵהְנ הָהְנְו לָשָמ םֶביִלְע אָשְי אּוהַה םויַּב
 ייל שימי יא ירימי ימַע קלח ּנְָשנ דוְדָש"
 :**קלחי ּוניִרש בבושל

 :הָוהְי לֵהָקַּב לֶרוגַּב לָבָח ךיִלֶשמ ל הָיהְיאל כָל
 הָלֲאְ ופיטידאל | ןּופיִמַ פיִטַּת-לַא

 בקעיײתיִּב ירּוָמֲאָהו :תֹומַלְּכ יפי אל
 ויללעמ הָלֶאדםִא היהְי חּור רַצקַה
 :ידלוה רֶׁשְיַהֹי םע ּוביַטיי רב אוָלַה
 ִּרֶדֶא "הָמְלש לּוְמַמ ?םָמוקְי ביואְל מע ילּמַתַאְ

 :הָמְחְלִ ייבוש חַטַּב םיִרְבעַמ ןּומְׁשְפַ
 יֵהיְגְנֲעַּת *תיִּבָמ ןושַרגת יִמַע יש
 .:םלועל ירדה ּוחְקּ*ת יָהיֶלְלֹע עמ

 הָחּונְּמַה .תאז-אל יב "בל ומּוקפ

15/76 crrp || 16 frt exc vb | Cp 2, I * add | 2 8 et mlt MSS ׁשיִאְו | 
3 add | ® add || 4° dl 6166 (dittogr) 8 3 on 01665 (add?) | =°1prb 

 ביִׁשַמ ןיִאְו לָבָתַּב דַמְי יִמע קֶלַח
 נּורְׁשִנ רֹורְׁש קלי ּוניִרָש וניבושל

6-6 trsp in fin vs 4 || * 6 kareuerpnon || 77 6 kai סטא Av 6 kwAtdwv 0070צ cf 8 | 
  || 7 * crrp autגישי  fit crrp, prpsל ||  5 ftadd || 6 5 crrpcfAקָלִחִי | צ [81

  cf ad 8 | 8 * crrp; frtזמע לאש:  61, vel 861א: | * 16 6 ויָרְבְד | << ₪ ךלה
 ּומּוקָת 1 ןוטשפת ג 5 1 םיִמְלׂש (םיִמָלְׁש)  44 ex 7( | * 1ימע,  )a1ו םֶּתַאְו

trsp ,, prps etiam לעמ pro ,לּומִמ sed cf Num 22,5 || % prb al (Gnterpreta- 

ment vbi המלש) || < קז 1יִבֵׁש | ף 1 יֵנְּבִמ cf 1,16 ₪ היללע || * ₪1 ןהיגונעת 
et ןהיללע cf 6 (avrdv) 5. 



 868 הכימ 3,10—2,11

 :ץֶרֶמִנ 'לָבָחְו לֵּבַחּת יהֲאְמָט רּובעב
 בז רֶקְׁשְ חּור דלה שיא-ולוי

 :הָזַה םַעָה ףיִטַמ הָיָהְו רֶכָשלְו ןַײכ ל ףטֲא
 לֵאָרְׂשִי תיִרֲאַׁש ץֵּבקַא ץּבְק יל בעי ףסָאֶא ףסָאי

 ודה - ** :םָרָאַמ יהְנֲמיהְּתּויְבְרַהיִותְ רֶדְעָּכ יהָרָצְּבְןאַצְכּונֲמיִׂשֲא דַחָי

 וב ּואָציַו רעש ּורבעיו ּוצְרּפ םֶהיִנְּפל ץֶרפה הָלֲע

 ס  ּםָשארְּב הוה .םֶהיִנְפל םכְלַמ רבע
 לֶאָרְׂשִי תב יִניִצְקּו בקענ ישאר אָנּועְמש רֿמאָוי 8

 :םֶתּומְצַע :טּפְׁשִמַה"תֶא תַעָרָל םֶכָל אול
 לעמ םָרֲאְּׁו םֶהיֵלֲעַמ םֶרֹוע לז העֶ יִבָחָאְו בוט יִאְנֶשּי
 םֶהיִתְמְצַעְתֶפְו ּוטיִׁשְפַה םֶהיֵלֲעַמ םֶרועְו יֵמערָאְׁש ולְכֶא רֶׁשֲאו

 ּוחצּפ | :תחלק ּךותַּב רָשְבְכּו ריִסַּב רֶׁשֲאַּכ ּושְרַפּ
 םֶתוא הָנְעַי אלְ הָוהְילֶא וקעזי ןָאצ

 ס | !םֶהיִלְלַעַמ ּועְרַה רֶׁשֲאּכ יאיהַה תַעָּבי םֶהַמ ויַנּפ רּתְסִיְ
 יֵמעדתַא םיִעְתַמַה םיִאיֵבְּנַה- לע הוהְי רַמָא הב

 םולש ּואְרְקְו םֶהיֵּנְׁשִּב םיִכְשִּנַה
 :הָמָחְלִמ ילֲע ּׁשְּדִקְו םֵהיֵפ-לַע ןתידאְל רָשאו
 םְַקִמ םֶכָל הֶכָשֶחְו ןֹוזֲחמ םֶכָל הָלֵיֵל ל

 :םויה םֶהיֵלֲע דקו םיִאיִבְנה-לע שָמָשַה הָאבּ
 םיִמְסָּקַה ּורפָחְו םיֹזֹחַה ּוׁשְבּוז

 :םיִהלֲא הָנֲעִמ ןיִא יִּכ .םָלָּכ םַפְׂש"לַע ּוָמָעְ
 הָרּובְנּו טָּפָשִמּו יהֹוהְי חּוְתֶאי חכ יִתאָלְמ יֿכנָא םֶלּואְו

 ס | וֹותאָּמַח לֶאָרְׂשילּו ֹועְׁשִּפ בְקֲעיְל יִגַהל
 לֶאָרְׂשִי תב יָניִצְקּו בקי תב יֵׁשֹאָר תאז אָנעְמְש

 :ּושקעְי הָרָשְהלְּכ תֶאְו טָּפְׁשִמ םיִבעְתְמִה
 ' הָלְועְּב םֶלָשּוריְו םיִמְרְּב ןויצ הנּבַס

Norzi,1518. 1521; \/8ז" 5?  sic (RHQ) 8 6 MSE” in marg, edd Venetזס *  
 Ibn Ezra, Kimchi המ; 1 המט || ** ,crrp 8+ 1 לָבָח ּולְּבְחִּת 6 |
 51 ץֶרָחָב || זז 1 ךְלָה cf 15 14,30; 5 63,19 | ז2 *1 ולָּכ 6 6 | "1 + *הָרצַּב

Cp3,2lc1 הָניִמֲהָתְו רבּדַה |  (cf arab sa) 6 év BAe, || 75 prb crrp, 
post v 58 trsp | 1₪6 צ 25  Am 5,14 (K ny) | 2b add cfv3,ער 6  Q 
ll cf Jesתש || 6  WI; prb etiam v 3b add | 4 °° add cf6 69  

 8,22 | 8 * frt add ,cf not accus, quae deest-ante הרובגו טפשמ et חכ | דס 1

 6 603 יִנּב.



3,11--4,9 MICHA 869 

 רוי ריִחְמַּב ָּהיִנַהְכְו טֹֿפְשִי דחְשְּבוֶהיִשאְריי
 רמאל ּונַעָשִי הָוהי"לעְו ומָסִקִי ףֶסֶבָּב ָהיֶאיִבְנּו
 :הער וניִלָע אֹוְבָת-אְל ּונָבְרְקְּב הָוהְי אולה

 םכְׁשּוריִ שָרִתַת הש .ןויצ םֶכְללְִּב כלי
 פ | ורעֶנ 'תומָבְל תִיַּבַה רֶהְו הָיְהִת ףןַײע
 הָוהְי"יתיּב רה הָיָה יםיִמְיַה תיִרֲחֲאְּבוהְיָהְוי 4

 .תֹועבְּנִמ יאּוה אָשַנְו םיִרָהָה ׁשאָרּב ןוכְ
 ּורָמאְו םיִּבַר םיוג ּוְלָהְוי :'םיִּמַע ויָלָע" ּורַהְנְו
 בלעו יַהְלֶא תיִּב-לֲאְו הוהייְרַה-לֶא הלענוו וכל

 ויִתחְרָאְּב הָכְלִגְו ויכרדמ ונוי
 :םָלָׁשּוְריִמ הֹוהְי רבדּו הרות ּאָצִּת ןויצמ יִּ
 ?קוחְר"דע" יםיִמָצִע םיוגל" חיִכוהְו יםיֵּבַר םיִמַע ןיִּב טֿפְׁשְו

 תֹומזמְל םָהיִתְתיִנֲח םיִּתַאְל םהיִתְבְרַ ּותַּתָכְו
 :הָמֲחְלִמ דוע ןּורמְלידאל בֶרֹח לגדל יג ושואל

 דיֶרֲחִמ ןיִאְו וִתָנָאְּת תחַתְו ֹונְפַנ תחת שיא יבשֶיְו+
 :רבָּד תֹוֲאָבָצ הָוהְי יִּכ"יִּכ

 ויָהלֲא םֵׁשְּב ׁשיִא ּוכָלַי םיִּמעָה"לִּכ יב
 ס :דַעְ םֶלועְ ּוניָהְלֶא הָוהְיםֶשְּב ךלג ּונְחנַאו

 הָעְלַצַה הָפְסֶא הוהְי-םֲאְג אּוהַה םוויָּב
 ;יִתְעְרַה רש הָעְּבִקא הָחְּנַהְו
 םּוצְע יֹוְנְל הֵאְלֲּהּנַהְו תיִרָאְשל הָעְלְצַהתֶא יִתְמְשו
 : :םלועדדעו הָּתְעַמ ןויצ רֶהְּב םָהילע הָוהְי למ

 הָתאַת רע .ןויצתַּב פע רעל הָתְַ
 :יםָלׁשּורְי תֵבְלי תֶכָלְמַמ הָנשאָרֶה הָלְׁשְמְּמַה הָאְבּו

 ָּּבְריִא ּךְלְמַה עֶר יִעיָרְת הָמָל הָּתַע
 :הָדְלּּכ ליִח ּךָקיזֲחָהיִּכ דָּבָא ךצעוודםא

  (G 616 [wg] 66006( sed cfתַמְבְל  prblל |  6) 86 16 et Jer 26,18םייע 51 12

ad Jer 26,18 | Cp 4, 1° Jes 2,2 גטס[ trspon ןוכנ (al stichor ord) || ל <6, cf 
ad Jes || 5 > Jes || 7% 30oMSS Jes םִיֹוּגַה"לָּכ ויָלֲא | 2 Jes Dעטיy | 4 

  Vrs vid legהלנה;  a4, cf mtr || 7 1 ftםיוגה || ** ]65 םיִּבַר םימעל || = קמ
  6תכלממ  cfלארשי-תיב  ut 6, Hier prb consentit 6 4 | 8° lprbהחדנה

artic; al םלשורי תבל תכלממ ₪ האבו glossam hab (ex marg in text trans- 

pos) || g frtadd. 



 870 הכימ 5,6—4,10

 הָדְלויּכ ןויצחתּב יִחָנְו יִלּוֲח 9
 הָדָשַּב תְנְבָשְו הָיְרָּקִמ יִאְצַת הָּתַע יִּ
 יִלצָּנִת םש לבב דע תאָבּ

 בא ףַּבִמ הָוהְי ךְאְנְי םש
 םיָּבַר םִיֹג ךִיָלָע ּוְְסֶאָג הָּתַעְויי

 :יניִניע ןיצְּב זַחַתְו ףנֲחַּ םיִרָמָאָה
 הוהְי תֹוָבׁשֲחַמ עדי אָל הָמָהְויי

 :הָנְרְג ריִמָעָּכ םֶצְּבַק יכ ותְצִע ּוניִבַה אָלְ
 רַב םיִשֶא ףנְרק יִּכ ןויצ-תב יִשוְרָו יִמּוקי

 םיִּבַר םימע תוקְדָהְו הַׁשּוחְנ םיִׂשֲא ִיַתְסְרפּו

 :עֶרֲאָה"לְּכ ןוֲאל םַליַחְו םֶעַצַּב הוהיל ייִתַמַרֲחַהְו
 ּניִלֲע יםש רֹוצָמ  ידּודּגתב יִדְדְגְתִת הָּתעיצ

 ס :לֵאָרְׂשִי יטפש תֶא ימְלַה-לע וכי טָבָשּב
 הָדּוהְי יֵּפְלַאַּב "תויֶהְל יריִעָצ הָתְרַפֶא םֶחְלְתיִּב הָּתַאְוי 5

 לארי לשומ תויהל יאַצַי יל ְּךַמָמ
 :םלוע יִמיִמ | םֵדָּקִמ ויתאצומו

 הָדְלִי הָדְלוי תעדדע םנָּתִי ןבָל

 :לֶאְרְשּו יגיע ןשי יָא רי
 ויָהלֶא הָוהְי םֵׁש ןֹואְנִּב הָוהְי דָעְּב הָעָרְו דַמָעְוי

 :ץֶרָאיַסְפַא-רע | לְֵּגִי הָתַעיכ ּובָשְיו
 םִלָש הָז הָיָהְוי

 ּוניֵתּונמְרֲאְּב ףרדי יֵכָו ּונֵצְרַאְב אָבְיְ-יִכורּושַא
 םָדָא יִכיִסְב הָנֹמְׁשּו םיער הָעְבַׁש ֹוָלָע ּונָמְקַהְ
 דורְמנ ץֶרָאתֶאְו בָרָחַּב רּושא ץֶָאזתֶא ּועָרו

 פ ּונלּובנַּב ְֶרדי יִכְו ּונֵצְראְב ְָֹוִיְכ רּושאמ 'ליִצַהְו ָהיָחְתְּפִּב
 םיֵּבַר םיִמַע בֶרָקְּב יבקעי תיִראְש ו הָיָקְו

hic fin cp 42,33 81 | ל  cf Jerינִּתַמַרַחַהְ ) c Vrsףַחָּסִּת |" 45 00 נָניע | 13 *  
 ,in 8 || 14 * prb crrp 1? דָדְּגְתַה | ל 1c 869 ּומָש (cf 3D | < 6 ₪ טָבְש 6
 חט\ש6 rod ‘lop.; 1 4 | Cp 5, ז **1 ריִעְצַה (זאזפ הָתָרְפֲא 'ב) תֶרָפֶאדתיִּב 6

prb add |ל  || prb BnoAeeu add(6217755 + ןגמ) ,  kal 00 BnOAeeu 01606 Eppada 

cf65( ּונֵתָמְדֲאְּב | 5 * פט 1 הָחְתּפַּב ל  (cf2 * 1 "לֶא | 4 1  hyotuevos||5 6* +  
 ליי ור וו יש

Ps 65,22; ‘AE'Y in lancets eius | ל fit 1 (נ)ּליצַהְו | 6 9(6) + םִוְגַּב 6 + 7. 



5,768 MICHA 871 

 בֶׂשֲע-יִלע םיִביִבְרְּכ הוהְי תֶאַמ לַטּכ
 :םֶדא ינבל לחיי אלו שיִאְ הָוקיְיאל רֶׁשֲא
 םיּבר םיִמע בֶרקְּב םִיֹונַּב בקי תיִרָאְש הָיָהְול

 ןאָצדיִרְַעְּב ריִפְכַּכ רעי תֹומֲהַבְּב היְרֲאַּכ
 :ליִצַמ ןיִאְו ףרטו סַמָרְו רבעְםא רֶׁשֲא
 סם | ּותַרְּכִ יִבְיִאלָכְו רצ } די םְת

 הוהְי-דםִאְנ אּוהַה םויַב הָיָה

 :ףיִתבְּכְרִמ יִּתְדַכאַהְו ףְּבְקִמ ְּיַמּוס יִּתַרְכַהְו
 :ךיִרָצְבִמלָּכ יִּתְסַרָהְו ּךָאְרַא יֵרָע יִּתַרְכַהְוי
 ְָקּויְהְי אל םיָננוְֶמְו ּךָדִמ םיִפָׁשְכ יִּתְרְכַהְויי
 ךָּבְרקִמ ךיִתובצמו ְּךיָכיִסְּפ יִּתַרְכֲהויי

 :יִדָי השעמְל דע הָוֲחַתְׁשִת"אלְו
 :יִרָע יִּתְדַמְשַהְו ְּךָּברּקִמ ףיִרישא יִּתְשַתְנְוי
 פ | ּועָמָש אל רֶׁשֲא םָיוגהדתֶא םָקָנ הָמֲחְבּו ףָאְּב יִתיִשָעְוי+

 רָמא הָוהְירָשַא יתֶא אָנועְמִׁשִי 6
 :ְָלוק תֹוִעָבְנַה הָנְעַמְׁשִתְו םיִרָהָהְ"'תֶא ביִר םּוק
 ץֶרָא יֵדְסִמ םיִנָתֶאָהְו הָוהְי ביִרדתֶא םיִרָה ֵּעָמִׁש

 :חָּכְתִי לֶאָרְׂשִײםִעְו ופע-םע הויל ביר יִּ
 :ְּב הָנֲעי יִתַאְלָה הָמּו ָךְל יִתיִשָעְדהַמ מע
 ךיִתיִדּפ םיִרָבֲע תִיֵּבִמּו םִיַרצִמ ץֶרָאמ ְךיִּתְלֲעה יִּכ

 ימע5 :םָיִרַמּ ןרהא הָשמדתֶא ףיִנָפְל חַלָשֶאְ
 ירוָעְּבְְֶּב'םַעְלַּב ותא הָנָעְהַמּו יבָאומ למ קלְּב ץעֶיההַמ אָנ"רָכְז

 :הָוהְי תוָקְרצ תעַּד ןעמל לָנלַנַה-דע םיִמְׁשַהְִמ
 םוָרְמ יהלאל הָכַא .הָוהְי םדקַא המ"

 :הָגָש יֵנְּב םיִלָגָעּב תֹולּועְב ּונָמְּדקאַה
 ןְמָׁשילֲחנ תֹוְבְברְּב םיִליֵא יִפְלַאְּב הָוהְי הָצְריֲהי

 :יׁשְפַנ תאַּטַח יִנָמַב יִרָּפ יֵעׁשפ יִרוכְּב ןֵּתֲאַה
 ממ שָרוד הָוהְיְדהְמּו בּוש-המ םֶרָא | ךל דינה

 ס  :ףיהלֲא-םע תֶכְלַעְגַצַהְו דָסָח תבֲהֲאְו טּפְׁשִמ תושע"מא יּכ

 8 1 םּורָּת | 13 1 ףיִּבצע ?cf 2Ch 24,18 | Cp 6, 1 ins רֶבְדַה et 1 רַמָא
 pro VN, cf 6% 6600006 סז| \6ץסע * א00106 600106 6זחשע || ל 16 6 -לָא |21

 ּניִזַאַהְו | 3 = 8 יב הנע | 5 = prל add | 8 1 6 6 דָּגֶה (0 //0/0000)



 872 הכימ 7.4—6,9

 :הָדָעְו ימו' הַמֹמ ּועְמִׁש יִּדָמָׁש הֶאְ הָישּותוי אָרְקי יִעָל הָוהְי לוק
 :הָמּועְז ןֹוזְר תפיִאְו "עשר תִרְצֶא" עָשְר תיִב ישאַה ידועי
 :הָמְרמ יגְבַא סיִכְבּו עשָר ינְזאָמְּב הָּכְזִאַה יי
 ירֶקֶשדּורְּבּד ָהיֶבְשְיְו סָמָח ּוְלָמ ָהיְריִשְע רשאי

 :"םָהיִפְּב הָּיַמְר םנּוׁשָלּוי

 :ףיִתואטח-לע םַמְׁשַה תו יִתיִלָחַה יָנֲא-טנויי
 יעָּבָשִַת אָלְו לכאת הָּתַאייי

 טיִלְפת אָלְו פו ףְּבְרְְּב 'ָחֶשְיו
 :ןֶתֶא בְרְחְל טְלפְּת רֶׁשֲאַו

 רוָצְקִת אָלְו עֶרְזִת הָּתַאי
 :ןַײההָּתְׁשִת אָלְו שּוְריִתְו ןֶמָש ְּךּוסָתדאָלְו תיזְְרְדִת התא

 בָאֲחַאזתיב השעמ לכו :יִרָמָע תוקָח ירֲמַּתְׁשְיְוי6
 הָקְרׁשְל היֶבְׁשיְו המשל תא יִּתִּת ןעמל יםֲתּוצעַמְּב כלת"

 פ אשת יִמע תּפְרָחו
 יג תֶכְָעָּכ קס יִתיוָ יִב יל יֵלְלֲאי 7

 אז דאב רֶׁשיְו ראה מַה בָא
 לש דו+

 ns Kray לאש רשה יבשה םיַּֿכ עבה
 :יָהּותְּבַעַַו יאּוה ושְפני "תּוה רַבּד לודּגַהְ

 יהָבּוסמִמ ירַׁשָי קֶדַחָּכ םֶבוטי
 :םֶתְכּוְבִמ הָיְהְת הֶּתַע .הֶאָב יִּדְתְּבקְּפ "יִפצְמ ים

9 ** add cf ךמש (| הֶאְרִי cf Ps 86,11) || 9/r0 ל 1 זריִעָה דעומו cf 66 | 
  add, 1עַשְר °° |  cf Thr 3,17הָשֶאַה  * mlt MSS W al WNT (cf 6); 1זס

  9 numguid iustificabo 5 | 12 °° num trsp postתורָצא | זצ 1 קָּכֹואַה

v9 fs? |, ₪ add cf Ps 120,2. 3 | 13 16 608% ִתלתַה | 14 ** prb 
trsp ante v15 || ? crrp; 6 vid leg Wh! (2 ex sequ ב ortum?); 9 ef 
humiliatio tua; prps JBN ּךִּבְרקְּב רֶׁשֲא cf fin vrs | 16 *1 6 6309 רbשn] | 

 | םיִמע)  frt add cf 2. pers plur et mtr || © frt add cf 2. pers plur (lc 6ל-ל

Cp 7,1 pשפנ 46 | 2 קזק םָּנַח | 3 ** | ּוביִטיַה םֶהיֵּפַכ עַרָהְל פקזק + 60 | 
bP add cf mtr || 5 1 1תֶנַה cf Prv 103 | ~° ft 1 טָּפְׁשְּמַהו | * קוט 1 ָהּותְועיו 

vel ותָועיַו cf Am 8,5 | 4 *1 םֶרָשִי cf םבֹוט | ? 1 הָבּוסֲמְּכ cf קֵדַחָּכ et עת (wg 

65 eugparuod) | 5 1 6 6 יוה | d prb add cf mtr et fin vrs, nonn etiam 
 םתכובמ  cfםֶתְּדְקִּפ  add hab || * 1םוי



7-8 MICHA 873 

 ףולַאְּב ּוָחְטְבִּתְלֶא ַעְרָב ּוניָמֲאּתלַאפ
 :ךיִּפדיַחְתִּפ רָמש ּךְקיַח תָבָבְׂשִמ
 ּהָמִאָּב הָמָק תַּב בָא לָּבִנְמ בי

 :ּותיֵב יִשְנַא שיִא יביא ּהָתֹמֲחּב הָלּ
 ִעְׁשִי יהלאל הָליָחֹוא הַּפצַא הָוהִיַּב יִנָאְז

 :יִהלָא יֵנעָמְׁשִ
 יִּתְמָק יִּתְלַפָנ יִּכ יל יִּתְביֹא יֵחְמׂשִּת-לַא*

 ס :יל רוא הָוהי ּךָשחב בֵׁשֲאיִּכ

 ול יִתאָמְח יכ אָׂשֲא הָוהְי ףעזפ
 יטְְּׁשִמ הָשָעְו יִּביִר ביִרָי רֶׁשֲא דע
 ֹותָקְדצְּב הָאְרֶא רֹואָל יִנֲאיִצֹ

 הָׁשּוב ָהָּפַכְּו יִּתְבֹא אָרַתְוי
 ךיַהלֶא הָוהְי יוײַא יֵלֲא הָרְמָאָה
 :"תוצּוח טיִטְכ" סָמְרַמְל הָיָהִת הָתַע ּהָּב הָניִאְרַּת יניע
 :"קחדקחרְנ "אּוהַה םוָי 'ךירדּג תֹוָנְבִל ים

 רוָצְמ 'יִרָעְו רּושא יִנַמְל אוב 'ךיִדָעְו אוה םוֶיי
 :"רָהָה רֶקְו םָיִמ םִיְו רָהָנ"דֲעְו רוצָמ יִּנמְלּ

 פ  :םֶהיִלְלעַמ יִרְּפִמ ָהיֶבָשְולע הָמְמְשל ץֶרָאָה הָתְיָקְוי*
 תל ןאַצ ְֶּטְבְׁשְב מע הערי+

 לַמְרּכ ְךוִתְּב רי דדָבְל יִנָּכְש
 :םֶלוע יֵמיִּכ רַעָלֵנְו ןָשָב ער
 :תּואְלְפַג 'ּנָאְרִא 'םִָרַצִמ ץֶרֶאמ ְךְתאָצ ימי
 םֶתְרּוְבְג למ ושביו םיונ ארי

 :הָנָשְרָחִּת םָהיִנְזִא הפ-לע + דִי מיש
 .ץרא לכ שנ רַפֲע כתלי יל

sees joo 

 זסי lee Pa / add cf Ps 0 Jes 10,6 es 5,5. 28,18) | זז "1

ut init viz | ft12 | ? 1 יִרָדְּג 6 צץ 9. נס | 51 ן] אוה  ut initvאוה םוי  

 יִקָח | ז2 = יֵדֲעְו | 1 6 6 ואובי | < ידעו | %1 רֶהַמ 6 | vפ 13 תסתמ
 conjg 6 18D. Iga | 14 fit 1 יִנָכש | 15 *° 16 6 םִיָרַצַמִמ | * prps ּונֲאָרַה |

17 °° add cf ךממ et mtr | 18 = add cf ךומכ et mtr. 
Biblia. 56 



  Mi 7,19—Na 1,8םוחנ - הכימ 874

 ּוניִתֹנֹנע ׁשֹוּבְכִי ּונַמֲחַרְי בשיט
 :'םתאטח" לכ םי תולְצַמְב ידיִלָשַתְ
 םֶהְרְבאל דָסַח בקעיל תַמָא ןּתְת יט

 סד מכ וניתבאל תבטנירׁשא

 .NAHUM םוחנ

 :יׁשְקְלֶאָה םּוחנ ןוזח רֶפְס הָנְניִג אָשַמי 1
 הָמֲח לַעְבּו "הָוהְי םקנ הָוהְי "םקנְ אּוָּנק לא א
 ויִבְיאְל אּוה רַמֹונְו ויִרְצָל הָוהְו םקני סי

 יהְהְי הקנו אל הק יַחּב"לוָנּו םיפא ְרֶא הוה
 :ויִלְגב קב ןֵגְעָו ורד הָרָעְׂשִבּו הָפּוסְּב כ
 ביִרָחַה תוְרָקְּנַהְלְָכְו ּוהָשְּבַיַו םִיַּב רעוגצ 2
 לָלְמָא ןונְבְל חַרָפּו למרכו ןָשְּב 'ללָמָא כ

 ּונְנמְתַה תועָבְּגַהְו ּונָמִמ ושער יםיִרָה5 (ה)

 :ּהב יבָּוְילָכְ ילָבַתְ ויָנָּפִמ ץֶראֲה יִאָשתַ 0

 וא ןוָרֲחב םיקָי 'ימּו ומי ימ מעז נפל 0
 ּונִָּמ 'ּוְתַנ םיִרָצַהְו ׁשֵאָכ הָבְּתַנ ֹותָמֲח

 הָרָצ םוויְּב יזֹועמְל הוהְי בוטל (ט)
 ירבע ףֶטְׁשְבּו> וב יֵסֲח 'ַעָדיו ס

 :ךשח"ףר ויבא 'הָמוקְמ השי הָלְכ ₪

 קזקפ ךילשת || * קצקפ ּוניֵתאמַח. * 19
 , |°vab aladdשק 1, 2 5308 616 |? 400 61 6; 91 61 6 6 ו הוהי םקנ

al ex vs g trspos habent cf *זס || 3 5-5 al add, al ex vs g trspos habent; pro 

 | "לוּ  prb 17 cf Ps 1458; 103,8; Ex 34,0; [0 2,13; Jon 4,2; 0תכ

b-b al add, al ex vs 9 trspos hab | 4 1ּוהָשְּבִיַיַו | ל* crrp cf fin vs; al בָא 
(cf Jer 31,12. 25), al iNT (cf Jes 19,10), al ולד (cf Jes 38,14) prpon | 5 “lc 

  et conjg 6 \ anteדומעי  trsp postן | 6 * ינפל  = frralםיִרָהָה | * 1 אָׁשּתַו 66
 |  cf 6 et mtrזועָמ ויוקל  | 5 6186 * | °lprb in] | 7°1prbויָנפְל  1 igitur‘מ,

  | * 16 Vrsםרמשי (םטלמינ  cf mtr | 8 * ins vb ut D> seuהוהי עד 1 ?
  cf 11: 8ויָמָקַּב | < 1 קזפ ףלַהָי



1,9—2,4 NAHUM 875 

 יהָוהְיהלֶא ןּובְׁשֲחּת-המיפ (ם)
 "דע יִּביפ :יהָרְצ םימעּפ 'םּוקָתדאְלי השע אּוָה 'הָלְּב ל
 :אָלְמ שָבִיי ׁשֶקַּכ ולב יםיאובס םִאְבְסְכּ םיִָבְס םיִריֵסי ₪

 הער הוהְ-לֲ בשח אָצָי יִּדַמְמיי

 5 לעיל עי
 ָּךתַּעְו רָבְעַו וזונָנ" ןְו 'םיּבר ןכְו םיִמָלְשַאי הָוהְו רָמָמוהָּכי<
 :קתנַא ּךַתרָסֹומּו ךילָעִמ ּוהָטמ רְּבְשָא הָתַעְויי :דוע ְּךְגעַא אל

 הָוהְי יִלָע הגוי
 הָכְסִמּו לֶסַּפ  תיִרְכַא ךיָהְלֶא תיִּבִמ דֹוֲע 'ִדִמשִמ עֶרְנהאְל"

 5 יִתולק יִּכ רק םיִשֶא
 םולָש ַעיִמָשִמ ּרשַבמ יֵלְנַר םִרָהֲה-לַע הָּגַהי ל

 ּךיִרְדנ יִמְלָש ףיגח הָדּוהְי יִנָח
 :תֶרְכַנ 'הְֶלְּכ לַעיִלְּב ףּב"ירובעל דוע ףיסוי אל יב

 'הָרּוצְמ רוצְנ נפל 'ץיפמ הֶלָעְ*
 :דֵאְמ ַָּכ ץַּמַא םִינְתְמ קזח דיה

 לֶאָרְשִי ואנכי ףוָאְג"תֶא הָוהְי בש כ
 ס  :ּותָחש םֶהיִרְמְ םיִקָקְּב םיִקָקְב יִּ

 םיִעָלְתְמ לַתיִׁשְנַא םֶֶּאָמ והירבנ ןֵגָמ
 ּולֲעָרָה 'םיִׁשּורְּבַהְו ֹוָניִכֲה םֹויְּב בָכָרָה תֶדָלְּפשֶאְּב

g °° trsp post stich sq. Post הוהי nonn verba exc, cf ad 3 || ל si םוקת אל 

post J-stropham initium b.strophae est, verba השע אוה הלכ post ‘J 

  frt init bstrophae. Proהֶלָּכ | | ל אל  proהֶּלַּכ |  trsp et frtזס  init vsדע

 + םיריס ?  estמפ  2bםיריס m anteטuת *  | 10םוקת וc 6 םֹוקִי | "1 וויָרָצְּב
init D-strophae || °° prb crrp; al םֶלְּכ םיִחּוסְּכ )cf Jes 33,12(, 31 םיִחּוסְּכ 

  6אלמ  etשבי  proשָאָּב  || > prb crrp; al 1םיאובס םיכבס קזקספ  alולמי

v 11 conjg, al pro ולכא prpon ולמי (cf supra) et 193° pro ND || זז * 6 ךממ 
conjg אלמ vs Io, sed אלמ crrp ex *-אלה | ל prb conjg c init v 14 cf mtr || 

vs 12. 13 et 2,1. 3 add || 12 *° crrp; 6 םיִּבַר םִיַמ לשמ cf || ל-ל crrp, prb 
 רב  cf Jes 6020 | © prb 1 6 praeced vbךתנע ּורָבֲעְו ּוזָנ יִביִר יִמָי ּומלש 1

conjg = ורבעו cf b= || 13 1 prb ,הטמ = ֹותָמֹומ el 6 ּךַכַע תטמ cf Lv 26,13 | 
v 14 conjg 6 זז quare 1 suff fem: 9p, הלא ךמש. ךילע cf29 | 4 °° frt 

 תולק יכ 1 ןולק ([יןכ 6א  cf mtr; proהוהי  | * rsp prb postמש רַכְוי אל |
praeced כ ortum) | 6?כ) 2, 16 1,12. 13 conjg cf Jes 52,7 | 1 . 0 רֶבַעל | ל 6 הָלָּכ | 

v2 conjg 6 .1,זז 14 6 24 | 2°lYBD cf ad Prv 25,18 | ל 1 ? *הְרָצַמ (= 
custodia a (רצנ cf 6 6% BAiwewg || v 3 conjg 6 112. 13; 2,1 | 3 *1 prb ןֶפַג | 

 םיִׁשָרָּפַהְ.  | * 1 6 63קצז || 4 cong 6 2 || 4 = cקל ןָפְנָּכ 6 םהירמז 1 *

56% 



 876. | םוחנ 3,3—2,5

 תֹוָבֹחְרב ןיִקְׁשְקַּתְׁשִי בֶכָרָה ּולְלּוְְתִי תֹוצּוחַּב
 :וצצורי םיִקְרְּבַּכ םֶריִּפַלַכ ןֶהיֵאְרמ

 'םָתוָכיִלֲהּב לְׁשָכִי ּויָריִדַא רז
 :ךכפה ןַכהְו ּהָתְמּוִח ּורֲהְמִי
 :גֹוָמָנ לָכיִהַהְו ּוחָּתְפִנ תֹוְרָהָּנַה ירעשל
 תֹונֲהנִמ היּתַהַמַאְ הָתָלעַה הָתְלּ יבַצֲהו
 ס :"ןהָבָבְל לע יתֹופְפְתִמ םיִנוי לוב

 םיִסְנ יהָמֶהְו איָה יִמיִמ" .םִיָמדתַכְרֶבַכ הָנְניִגו
 :הָגֶפִמ ןיִאְו "ּודָמַע ּודְמַע
 הָנּוכְּתַל הָצְק ןיִאְו בז ְּּב ףַסָכ וי

 :הָּתמֲח לֶּכ לֶּכִמ בכ
 .םֿפְרִּב קפּו םַמְנ בֶלְו הָקָלְבְמּו הָקּובְמּו הקּוביי

 :רּוְראָפ ּוצְּבִק םָלָכ ינְפּו םִינתָמ"ִלְבְּב הָלָחְלַחְו
 םיִרְפבל אוה "הַעְרַמּו תֹויְרֲא ןועְמ האי
 :דיִרֲחְמ ןיאו היא רּוג םַש 'איִבְל הר ךלֶה רֶׁשֲא

 יָתֹאְבַלְל קָנְמּו יָת ידּב ףרט הירי
 :הָפָרָמ ּויָתֹנְעִמּו ויָנח ףָרָמ"אָלמִנ

 'הָבְכְר ךָשֶעַב יֵּתְרעְבַהְו תֹואָבְצ הָוהְי םִאְנ יל יִנְנַהיי
 יברַח לכאּת ךיִריִפְכּו
 פ :"הָבָכֶאְלַמ לוק דוע עֶמֶׁשיהאָלְו ְךַפְרט ץֶרֲאַמ יִּתרְכַהְו

 הֶאְלִמ ] קרפ שחּכ ּהָּלָּכ 'םיִמָּד ריע יוהי 8
 פרט שימי אל
 רַהּד סּוסו ןָפוא שער לוקו טוש לוקי

 הָלְעַמ ׁשֶרָפ5 :הָדְקִרְמ הָבְּכְרְמו
 רֶגָּפ .דָבָכְו לֵלֲח בֶרְו תיִנֲח קַרְבּו בֶרַח בהלו
 :יםָתוְנְּב ּלָשָבִי הנ הָצְל ןיאו

frt crrp (descriptio impetus in Niniven continuatur);5 1 םֶהיִאְרִמ | 6 7%  

ins ? niin cf mtr1? ל | ל  ft crrp, num0 םָתָכ-, א םֶתוכ-- || 8 *  
 et Jes 38,14; sol | < 6 067606901 = תֹופָצְפצִמַ | 4 1ןָהְבַבְל | 9 * קזמ
 | ָהיֶמיֵמ || ל ins ורמאי cf mtr || ro ins frtvb ut םֶכָל וחק | 12 * 1 קזל הָרֲעְמּו|

 ל 1 6 Vrs אובְל || 14 *1 ;fit WN cf Jes 9,17 | * crrp 83 דרי סזןפ ָךַצְבְר |
cfהלכ  init vs sequ || Cp 3, 1 * trsp , ad(יו)ה  cf4[ ךיִכָאְלַמ  || frt add = 

mtr || ל frt post ףרט nonn vb exc; ins ? הָפָרּטַל הֵּצָקְְויַאְו | 8% ּולָשְכִי 

 . vs sequ(בר)מ  cfּולָשְכְו) | * 1 תִיִוְגַב 0(
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 םיִפְׁשְּכ תלעב ןח תַבֹוְט הָנֹח יגּנְז ברמ+
 :ָהיֶפָשְכַּב תֹוִחַּפְׁשִמּו ָהיִנּונְזַּב םיוג תֶרַבִמה

 ךִיְנָפִלע ףילוש יִתיִלְג תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ יא יִנְנְהפ
 :ךנולק תֹוכְלְמַמּו ךרעמ םיוג יִתיִאְרַהְ
 :יִאְרַּכ ְךיִּתְמִׂשְו ךיִּתְלּבִנ םיִצְקָש ְךיְלָע יִתְכַלְשַהְו
 ּךמִמ דודי ךיַאר- לכ הָיָהְול

 ּהָל ר יִמ .הַנְניִנ הָדָּש רַמָאָו

 םיִראַיְּב בשק מא אנמ במיה |

 :הָתְמוח יםָימ .םו 'ליחירָשַא יהָל ביֵבָס םִיַמי
 ךַָתְרְְֲּב יָה םיִבּולְו טופ הָצְק ןיִאו 'םִיֵרְצִמּו יהָמְצְע שו
 יִבְׁשַב הָכְלָה הָלֹנַל איה-םַג יס

 תֹוצּוח"לָּכ ׁשֹאָרּב ּושְטְרִי ָהיָלָלֹע םג
 :םיִקּוב ּוקְּתִר הילוד -לֶכָ .לרונ ודי יִתיִדּבַכְנדלַעְו
 המלענ יִהְּת יִרְּכְׁשִּת תאם יי

 :ביואמ דעָמ יִשְקַבִּת תֶאד
 םיִרּוּכּב"םַע .םיִנָאְּת ְּיַרְצְבְמ"לְכ

 :לכוא יפדלע ּולֵפָנְו ועונידםא
 ףךצְרא ירעש ּוחְּּפַנ ַחֹותַּפ ַפ ךיביאל ָךֵּבְרְקּב םישָנ יָּדַמִע הָּגַהי

 וָיִרְּב שָא הָלְכָא
 ְָרְצְבִמ יֵקוח ךָל-יִבאש רֹוצָמ ימי

 למ יִקינֲחַה רֶמֲחב יִקְמַרְו טיִטַב יב
 בֶרַח ךֶתיִרְכִּת שא ּךְלְכאְּת םש 5

 :הָבְראְכ יְָּּכִתִה | קל 'דבּכְתַה קלי לכת
 םִיָמְׁשַה יֵבְכּוכִמ ְּךלָכְר יתיֵּבְרִה

 ייָבּוג בֹונְי ְיָרְסְפטְו הָּבְרָּב ְךיְנמל :יףעיו טָשָּפ קני
 | חוֹמָתָה cּּהָליַח  | 8 == add ad vb sequ || "1תרָּכְׁשִמַה | 7 166 ּהָל + 1 4

  cf 6, quareהצק ןיאו 6 טופ y | b frt add; conjgצמה  | 9 *1 6 656םיִמ 1 <

prb [ םומל cf 2,10; 3,3 | “lc 68 ּהָתָרְזְעְּב | נסו? ושמר cf הכלה e+ ודי | ל 6 

habet לכ ante ,הידבכנ ft autem dl הילודג teלכ גמ | 12 1 prb JB} cf mtr 

et 13° | 13 prb dl cf ךברקב et ad 12 || °° ₪ trsp post ךברקב || 14 1 ft יִסוּב 

cf Sach ro,5 || 15 ** add (prps 2A) | ' 1 יִדְבַּבִתַה | 16 *1 יִּבְרַה cf יְִבַּבְתַה 
v 15 | °° prb add || 17 °° [ יִבְְגְּב 
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 הרק םוויְּב תֹורַדָנִּב םיִנֹוחַה
 יומוקמ עָדּונה'אְלְו דַדונְוי הָחְרָז שמש
 דא ּננָכָשי 'רּושַא למ ידיער מני :'םיא
 :ץבקמ ןיִאְו םיִרָהֶהְדלַע 'ְּךִמע ּושַפְ

 ַּתְכמ הָלחְנ 'ּרְבָשל ההיא
 ףכ ּועֲקָּת "ףעְמִש יִעָמְשלָּ
 :דיִמָּת יָדִתעְר הָרְבָעְאל ימדלע יפ לע

HABAKUK. קוקבח 
 :איִבְנַה קוקבח הֶוְח רשא אָׂשַמַהי 1
 עַמְׁשִת אָלְו יּתְעַנׁש הָוהְי הָנֲא-דע*

 :עישות אָלְו סָמָח ךילא קעזֶא
 יטיִּבַּת לַמָעְר ןוָא יִנָאְרִת הְָכ

 :יאׂשִי ןודָמּו ביר יִהְינ יִדְנְנְל םַמָחְו רֶׂשְו
 טַּפְׁשִמ חַצְנֶל אָצְיאְלְו הָרֹוּת יֹוּוָפְּת ןֶּכקלע4

 :לָקעֶמ טַּפְׁשִמ 'אָצְי ןּב-לע קיִלצַה-תֶא יריִּתְכַמ עָׁשְר יב
 ּוהֲמְּת ּוהּמַּתַהְו ּוטיִּבַהְו יםיוגב אר
 :רָפְסִי יִּכ ּוניִמֲאַת אל םַכיִמיִּב 'לעפ טעפּ
 רֵהָמּנַהְו רַמַה יוִגַה םידְשֹּכַה"תֶא םיִקמ יִנְנְהיּכ>

 :ולדאל תֹנַכְׁשִמ תֶׁשְרְ ץֶרָא"יבְֲרַמְל "ללוהה
 :אצי ותא וטָּפָשִמי ונַמִמ אּוָה אָרֹונְו םֶיָא

 ויִשְרֶפ יּושַפּו בֶרֵע יִבָאָּומ ודחְו ויסּוס םיִרְמָּנִמ ּולקְו
 ס ּלוְכָאְל שח רָשַנָּכ ּופְעָי ּואבָי קוחְרִמ 'וישְרֶפּו

  et conjg 6 vs 18 cf 6/0001 00%דאל ודדונו ]14 םָמוקַמ | 41 יזא 1** 17
sed post ‘IN ins ל | 1841 frt ועל cf ל-ל || ל-ל fit add, quoniam usque ad hunc 
vs semper allocutio ad Niniven || 51 prb JW (veliQQW cf 6 ékoiuigev) | 1 frt 

 ךיִריּדַא || < וצפנ | !1 5+ ךמע | צַפ * 1 הָהַּג | *1ְּךַרבְׁשְל | ו ְךַתְּכִמ | "1 ךעמש||
 . 4תזצ 961 ךילע | 1 ָּךַתַעַר; זז דימת ךתער הרבעדאל ימ"לע יכ  61 cfגט <

 כ 1, 3 5:1? 6 68 'א | 1 8% 561 ןודמו בירו | 4 * ;?crrp 6 סו60א6000

crrp?;רפת | ל  ft1  ;(רַפַהi48 הרות ) tov vépov119,126 סו6000000ע  cf Ps 
 6 :xaraduvacrevet 1? תיִרְכַמ 6( 6 || < dl | 5 *16 68 םיִדְגַב | ל ₪ 1 לעֶפָא
 aut praem 6 6 יִנָא | 7 = prps טָּפָשְמ (ותאשו (dl cf mtr | 8 + 4 | ל 4 6 6.



 2,5—1,9 חד הג כ ה אא 879

 *הָמיִדְק םָהיֵנְפ תַמנמי אֹובי סָמָחְל הלָּכפ
 ול קָחְׂשִמ םיִנָזֹוְרְו סָלְקְתִי םִיִכָלּמַּב אּוהְופ :"יבַש לוחּכ ףֹסָאוי
 :יהָדְְּלו רַפָע ירבו קחׂשִי רֶעְבַמלְבְל אּוָה

 :יוהלאל וחכ 2 יםשאְו רֶבַעַיַו ַחוָר ףלח זָאְיי
 יישדק יהְלֶא הָוהְי םֶדְקִמ הָּתַא אֹולֲה =
 :ֹוּתָדסִי ַחיִכֹוהְל רּוצְו ותְמׂש טַּפְׁשִמְל הָוהְ 'תּומְ אל"

 לכּות אל לַמֲע-לֲא טיִּבַהְו עֶר תוארמ םיניע רוָהְמ

 םיִדְוְּב יֿיִּבת הָמָל
 ּוּנָמִמ קיִצ עַשְר עלבְּב שיחת

 :ֹוּב לשמאל ׂשֶמְרְּכ םִיַה יִגְדַּכ םֶדֶא השעתו +
 וָּתְרַמְכִמּב ּוהָפְסַאִיְו ומְרָחְב והרג יתלעה הּכַחְּב הלב

 ותְרַמְכַמל רַטקיִו מרח ַחֵּבז בלע גילינו חַמְׂשִי כ" לע
 :*הֶאְרּב ּולָכֲאַמּו ולח ןמָש ּהָמַהְב יִּ

 ס  :לֹומֲחַי אל םִיוּנ ינרהל דיִמָתְו יֹּוִמְרָח קיִרָי "כ לַעְָיז
 ירוצמ-לע הָבְצנְתֶאְו הָדֹמֲעֲא יתרמשמילעת 2

 :יִּתְחּות-לע 'ביִׁשָא הָמּ יב"רּבדי-המ תואר הפ
 ןזָח בָתְּכ רָמאיַו הָוהְי ננו

 :וב ארק ץּורְ ןעמְל תוחְלַהלע רָאָבּ
 בְכְי אָלְו ץֶקל יחיו דעומל ןח דע יּכ

 :רֶחאָי יאל אָבָי אָבְדיִּ קית ּהַמָהַמְתְי"םַא

 יונ % ריִהָי רָבְג דג נה מו
(l ADN‘)), nam stichus justo longior,ב 25  prb glossים יי וע | ל  

ir prb add cf perf et impf10. 15 || זס *1 רבציו | ל 1 הדכליו |  cf etiam vv 

1Q— || 128 usque ad ‘WTP et vI3 conjg cל 61 | 51?  | , cons || *1 Dl trsp 
 2--4 | 12 °° 1 ישדק יָהְלֶא 6 6 | ל- 1 810558 8%8 Tiq sof pro( ad 122 'ת אל);

r2b add et frt conjg cv 11 cf suff ), quod refert ad subjv 11 || 3 prb i ins 

ins ? cf mtr || vI4ss con-טיבת  postהוהי  etiamדֹגְבְּב עשר עלבב; תג  

 tinuant v 5--זס | 14 1 השעיו || 15 ~* add cf parall ומרחב et ותרמכמב ||
init v 17 || 17 ** crrp;cfה  cfאָרָּב  [* || b-b prb add cf 6 | 16 num hic v add? 

 155. 163; 1םֶלעְלַה | * 1 ובְרַח Ex 15,9; Ez 5,2. 12; 12,14; 287 | 1 טז גרהי
je 2, 1--4 continuant 1,2—4. 12a. 13 || 1*prbגרהל גוג לֶּדִחָי קס לומחי  pro 

 crrp; cf ad Nah 2,2° | ל 1 בישי |:®cf $ | 3 “lft D | ל nonn MSS 63 אלו |
cf 6 60 dmocretAnrat A idol vwyxeAevouévov,הָפְלע  prb crrp, nonn MSS4 °°  

 36 radicem לוע leg?; prps הָפְלְע עֶׁשָר | 5 1? 01 יזה || ל קצק הֶוְרִי ve ַהּוני.



 880 קוקבח 19—2,6

 עֶּבְׂשִי אָלְו תֶנָמִכ אּוָהְו וׁשְפַנ לּואָשְּכ ביִהְרַה רֶׁשֲא
 :םיִמֲעָה"לְּכ ויֵלֲא ץִּבְקו  םיוגהלָּכ וֶלא ףַסֲאנ*
 ירַמאֹיִו ול תוָדיִח הָציִלְמּו ּואְׂשִי לֶׁשָמ וָלֲע םֶלָכ הָלֶאאולה*

 :טיִמְבַע ויָלֲע דיֵּבְכִמּו ייתָמרעל ול-אל הָּבְרִמַה יוה

 ְיעזעזִמ צי ּךיֶכְׁשְג ּומּוקְי עַתָפ אָלֲה
 :ומל תוסָשְמְל ָתיִיָהְוי
 םיִמַע רֶתלָּכ ּךּוֶלָשְי םיִּבַר םִיוג תל הָּתַאְיכ

 8 הב יֵבְׁשי-לכְו הירק ץֶרָא-סמֲחו םֶדֶא יַמְּדִמ
 ֹוִתיֵבְל עָר עצב עצב יוהפ

 :עֶר"ףּכמ לַצָּנַהְל וגק םורָמַּב םיִׂשָל

 :ִּדָשְפַנ אָמּוחְו םיִּבַר םיִמַעְתוְצְקי ףֶתיִבָל תָשָּב ָתְצְעְני
 ם | הָנְנעְי ץעמ סיִפָכְו קַעְזִת ריִקְמ ןְבָאִּכי

 זּופעַי קיִרייְֵּב] = :הָלְוּב הָיְרק ןגוכְו םיִמָדְּב ריִע הָנֹב יוהי
 םיִמָאְלּו שָאדיִרְב םיִמַע ָעְיְיְו תּואְבִצ הָוהְי תֶאְמ הָּגַהְי אָֹלֲהי
 פ :םָי"לע ּפַכְי םִיַמּכ הָוהְי דָבְּכדתֶא תעַרָל ץֶרָאָה אָלְּמַת יב
 רכש "ףַאְו יֵּתְתַמֲח חפסְמ" והער הקָשמ יוה 5

 q :יםָהיִרועְמ-לַע טיִּבַה ןעֶמָל
 ילֶרָעָהְו הָתַא-םנ הָתְׁש ידֹובְּכִמ ןולָק תעַבְׂשיי5

 ס  'ִָדובְּכלע ןולְקיִקו הֶוהְי ןיִמְי םָּכ ְךיֶלָע בוָפת
 | ןָתיִחְי תֹומֵהְּב דָשְו ָךֶסַכְ ןונָבְ סמח יב .

 :להב יִבָשילָכְ הירק ץֶרָאְסַמַחְו םֶדֶא רמדמ'

 רָקַש הָרומּו הָבְִמ וצי לס יִּכ לסָפ ליעוההַמי*
 פ םיִמלא םִיִליִלֶא תושעל ריִלָע ורצו רצ חְַב יִּ

 םַמּוּה ןָבָאְל ירּוע הָציֵקָה ץעָל רמא יוָהי
 :וְּבְרקְּב ןיא חּוְְדלָכְו ףָסָכָו בָהָז שּופְּת אּוהדהַּגַה יהָרֹי אּוָהי
 5 © nonn vs 5 5 ףסאיו usque ad רמאיו v 6 add habent | 6 * 1 ורמאיו |

b-b dl || alv7b.8 add habent, al tantum v 8b || g = frt fragm hemistichi 
 secundi, prps ֹותיֵבְל סָמָח רַצֹוא| cf Am 3,זס | rob crrp cf mtr, 1 frt ָתוצק (ָתיִצק)

prb add | v 14 prb add et cum illo add v 13 conjgְַׁשְפַנְל אָטַח | 3  

DH cf Sach 12,2 | ? 1 prb IBN et prb trspon129 | 15 °° 1 ותָמַח  cf Jes 
cf Na 3,5 || 16 ** trsp ad fin vs | Pl1 םֶהיֵרֲעַמ  | cf mtrוהער  post 

DTD) ]| = crip;51,17. 2 הָלעְרַּתַה  (et Jes06מדו )00 kal6 600\60מדו  cfלַעְרַה  

  add cf v 8b || trsp frtךֶּתְחִי | ל-ל  ₪ *= | 177 *1 6 Vrsדובכמ ןולק תעבשו |
v 18 et 1g | 18 °° | ורצי || rg °° prb add cf mtr. 



2,20-- 3 HABAKUR 88I 

 פ | ץֶרֶאָהָּכ ויִנָּפִמ סה ושדק לֶכיִהְּב הָוהיִו>
 :תֹוניְנׁש לע איִבְּנַה קּוקבחל הָכְפְּתי 8

 ּעָפ הוהְי "יִתאְַי ףעמש יִּתְעְמׁש הוה
 פ :רוָכְזִת םֶתְרְנְרּב 'עיִדותםיִנָש בֶרָקְּב 'ּוהייח םיִנָש ברב"

 הל ןְראַּפרַהַמ שודקו אובי ןָמיִתִמ הלא
 :ץֶרֶאָה הֶאְלִמ ֹותָלַהְתּו ודוה םִיַמְׁש הָּפַּכ
 ול וָריִמ םינרק 'הַיִהִּת רואָּכ יהננוצ

 :הֶזְע ןֹויְבַח 'םַשו
 סיי לוק ףָׁשָר אַצְִ רָב לי ונפל
 םיוג רָּתַיו האָר ץֶרֶא ידִדמי \דָמָעַפ

 % םָלֹוע תֹוכְלַהי םלּוע תועְבִג וחש  דע-יִרְרה ּוצָצְפְתַיַ
 :ןידמ 'ץֶרֶא תועירי ןּוּנרִי ןשוכי יִלָהֶא ייִתיִאָר ףןוא תַחַּתיל

 pl םִיִּב"מִא ְּךַפַא לםיִרָהְנַּב םָאי *היהְי הָרָח םיִרָהְנְבַה
 :"העּושי ְּךיַתֹבְּכְרִמ ףיִסּוסה -לַע םֵּכְרְתי יִּכ

 'הָלִס רֶמָא תּוָטִמ תועְבְש ףֶּתְשְק ירועת הָירֲעפ
 םיִרָה ּוליִחָי ףּואְרי :ץֶרָאדעְקבִּת תורה
 ולוק םּוהָּת ןַתָנ ירָבְע םִיַמ םֶרָז
 יהָלְבְז דמַע חָרָי 'שָמְשיי :אָשָנ ּוהיִדָי םּוְר"
 ְֲּתיִנֲח קְרְּב ּהֵנְנְל ּוכָלַהְי יח ראל

 :םיוג שּוְרֶּת ףאְּב ץֶרָא"דעֶצִּת םַעְָּביי
 ָּתיִשְמתֶא יעיל ךמע עשיל ָתאַצְיַי
 ס :הָלֶס "ראָוצדדע דסי 'תוָרֲע עֶשְר תיִּביִמ שאר ָּתְצִחְמ

Cp 4 1 6 תֹוניִגְנ לע = Ps 4,1; 4 1 et finvs I9 [ 2° 6 [kai 0 %076- 

  add; ft IRF crrpךלעפ הוהי | ?% כעס  quod conjg cיִתֲאָר  1 prbע6מ00;
ex ּוהינח cf עידות | * 1c 65 עדות |4°1c 8 ֹוהָגָכְו | b frt crrp cf genus| 

5 J DW]; frt ante םשו nonn vb exc | 6 * crrp; 6 écgoAevon: 1 aut ]גג cf 

Am 9,5; Hi 30,22 aut TYP? cf Ps 69,24 aut טטומיִו (bib) | ° add cf mtr | 
7 add real INN cf ןוזגרי | > frt add cf mtr | 8 * הוהי trsp post 

  | * dl | = crrp; nonn 8b parallel ad 15 hab, et prpos 21ךתרבע
 . םִיָמ רָמֹהְב ףיִתבָּכְרִמ ְךיִסּוס םיב | 9 == ₪, 31 רֵרֹועְּת ררוע 31 הָרֲעְת הָרָע

prpon | > crrp; 6.23: 55 56. 147 606070006 601506 tlc 00067006 0076, ,6 

fזt 1 קסמ ₪ 1 ףְּתשקtrs (הרע) הירע eְףָתָּפִׁשַא תוטמ תעבש. גו ךתפשא גמז 
nya | ro ** crrp; 1 secundum Ps 77,18 תובע םיִמ ּומְרַז || °° crrp; sine 
dubio est שמש fin vs 10 cf 65-% %.*7; 1 fit NW] (החְרומ )הָתְׁשֵנ ּהָחָרְזִמ 

 ׁשַמָׁש ?vel( 'ש םודי nia cf Jos 10,12) | 1 הלב | 6 עשול )= עישוהל) |
ft aliter.1 רוצ, 6 ftרע (תירע) | iת bb fre 61 0 n'a) cf fin vs || * 1 fit 
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 ּורעָסִיי וֶזְרִפ "שאר ֹויָמַמְב ָתְבַקְניצ
 . :רָּתְסַּמַּב יִנָע לכַאל- מ םֶּתְיִלְ ינציִפהל

 :םיִבַר םִיִמ רֶמָח יוס םִיב תְְרְד
 יִתְפָש ּולְלַצ לֹוקְל יִנֶמַּב זְגְרִּתיִּתְעַמְׁשיפ
 ירשַא וּגְרֶא" יִּתְחַתְו יַמָצֲעַּב בָקָר אֹוְבָ
 :גנדוגו \ יםעֶל .תולעל הָרְצ םוויָל יֵמּונַא

 םיִנפנַּב לגבי ןיאו יחרְפַת"אל הָנֲאְתיֵּכ לי
 לָכָא הֶשַעְאל יתֹומְדְׁשּו .תיזזהְׂשעַמ ׁשַחַּכ
 ס  :םיִתָפְרָּב רֵקְּב ןיִאְו ןאצ הְלְכמִמ ר

 ..תולאכ לג םשיו רפיח לנדא הָוהְי 9

 נכד "יובל
 :ייָתּונינְנִּב חַעַנמִ

ZEPHANIA. הינפצ 

 הָיְרמַאַּב הינן יׁשּוכְּב הינדא היְה"רֶׁשֲאוהְוהְירבְי 1
 :הָדּוהְיָלָמ ןֹומָאְב ּוהׁשאְי ימיּב הָיקְזִחְְּ

 :הוהְי-םֲאְנ .הָמְרֲאָה יֵנּפ לעמ לכ יףַסָא ףֹסָא*
 וש" יפסֶא הָמַהְבּו םֶדֶא קא

 : יהוה הָמְדאָה

 םֶלָשּורְי יִבָשוְילָּכ לַעְ הנוהל \ יִדי יִתיְִנְו

  | = prb crrp; prpsףךיִטַמְּב eט ףיִתּוטַמְּב + 9 | *1 ₪ ושאר 1* 14
 ּורָמֲח  | + 15 cf a4 8; 6 5םֶמַעְ םָאָבְצ הָלְ יֵנֵציִפַהל | ץמכ ּורעסי (0 ויְרְפְ) ₪6
  eeף * cf 65יִרּושַא וזגרי 61000%0 || 16 ** crrp; 1 prbמ) 5 100

 |  | v 17--19 frt addעסט || ל 1? חַנָאָא | <1 םע | 1( 6) יָּנדְגגי 4 ינציפהל
  nonn v 18הֶרֶפְת | * 1 ₪ 6 6 הָדָשְו | * 1 רֶוְנָנ | pr 18קs א[; 6 16* 17
finem psalmi habent || 1g * lc 6 תֹומְּב(ַה) | 6 תווניִנְנֶּב cf Ps 4,1; 6,1; 

54,1; 55,1; 67,1; 76,I. 
 ספ 1,2. 1*4 ףסא 560 ףסָאָא cf ףסָא | ** 36; 1 א יִּתְלְׁשְכַהְו גז יִּתְרַמְשהְו

 pro BNI; num etiam םיה יגדו 2



ZEPHANIA 316—1,5  

 םיִרָמְּכַה םֵׁש"ֹיתֶא לֵעַּבַה ירָאְׁש"תֶא יהּנַה םוקְּמַהְְוִמ יִּתרְכַהְ
 :יםינַהלַהמע'] | םִָמָׁשַה אָבָצְל תוננה"לע םיִחּתְשִמַה"תאו

 םָכְלמְּב יםיִעְּבָשַּגַהְו 'הָוהיִל יםיִעְּבְשִּגַה םיִוֲחְתְׁשִמַה"תֶאְו
 -אָלְו הָיהְי"תֶא ּושְקְבדאְל רשאו הָוהְי ירֲחֶאַמ םיִנּוסְנַה"תֶאְו
 ּוהׁשָרד הָוהְי םֹוי בורק יִּכ הָוהְי יִנדַא יִנָּפִמ סה
 :ויִאְרְק שיִּדקַה חַבָז הָוהְי ןיִכַהְדיִכ

 ּךלָמַה "יִנְּבלַעְו םיִרָשַהְלַע יִתְדקפּו יהוהְי חַבָז םויְב היָהְו'
 רב שובלמ יםיִׁשְבְלַה-לָּכ לעו
 יאּוָהַה םוּב ןּתְפמַה-לע  לַהלּכ לע יּתְְקְפּו

 :הָמְרִמּג סַמָח םָהיִנְדִא תיִּב םיִאְלַמְמַה
 הָוהְיֶאְנ . אּוהַה םוּיַב ּהָיָהְוִ
 הָנֶשִּמַהְהְִמ הלליו םיִנְדַה רַעָשמ הקַעָצ לוק

 שָתְכַּמַה יבש וייה :תוְבּגהמ לוג רב
 פ  ָּסָכ יִליִטְנילֶּכ ותְרְכַנ ןענָכ םעלָּכ הָמְדנ יִ
 "לע יתְְקפּו "תוְרְגּב םֶלָשירְיתֶא ישפחא איהה תֶעְּב הָיָה
 ףםישנאה םָבָבְלּב םיְִמְאָה .םָהיִרְמשלע םיִאפְקה
 :ַעְרָי אָלְו הָנהְי ביטיידאְל
 הָמֲמְׁשִל םָהיִּתְבּו הָסְׁשִמַל םֶליח הָיָה

 :םָניִידתֶא ּוּתְׁשִי אָלְו םימרכ ּועָטְנְו ּובָשַי אָלְו םיִּתָב ּוָנבּו
 דֶאְמ ירַהמּו בורק לונה הָוהְידםוי בורק +
 :רוְּבִג "םש חָרצ 'רַמ הָוהְי םוָי 'לוק
 הֶקּוצְמּו הָרַצ םֹוָי אּוהַה םויַה הָרְבַע םו5

 הָלֵפַאו ךָשח םֹוי הֶאושְמּו הֶאש םוי
 הָעּורְתּו רָפוש םויי5 :לפְרעו ןנע םֹוי
 :תוְהבְּנַה תיִנְּפַה לַעְו תוורָמְּבַה םיִרָעָה לע

4 °° dl cf 4a et mtr | ל 6 prb D | > 65 דתֶאְו || % prb add >6° )( ; 
35 tantum in marg || 5 * dl || * prps ַחֵרְיְל cf: Dt 17,3; Jer 825 Big cf 

etiam יתרכהו v 4 || © 54 dl ן cfnot® | 41 ₪6 6 6236580 םֹכלַמּב cf ad | 
18 1z,5 |v 6 frtadd | ט 7 nonn trspon ante2 || 8 *= frtadd: יתדקפו con- 

tinuat יתרכהו + 4 | ל 6 תיִּב | = 1 + שָבִלַה cf גלודַה ץ 9 et זסקeשובלמ ג | 
g °° dl cf ordinem vb || 12 °° 1 prb solwenַאl | < 6 םיִנָנָאָשַה sצקp > || רָנַּב 
cf Am 6,1; Jes 37,29; Jer 48,11 | 14 *1 רָהָמְמּו | * 5 בורק | *ןורַּמַה | 
 prps D3. ן 
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 ּואֲמְח הָוהִיִל יִכ" םיִרְועכ ּוכְלָהְו םֶדֶאְל יִתְרצַהְו יל
 :םיִלָלְנִּכ םֵמֲחְלּו רָפְעְּכ םֶמָּד ּךּשְו
 םֶליִצַהְל לֶכּוידאְל םַבָהְז-םִנ םָפְסַּכדַנ ל

 יץֶרֲאָה"לְּכ לָכֲאַּת ותֶּפְנְק שָאְבּו הוהְי תַרָבָע םוויִּב
 ס | ץֶרָאָה יבָשְודלְּכ תֶא "הָשַעְי יהָלָהְבניְרַא הל יִּ
 :'ִֶסְכַנ אֶל יוגה ושוק ּושָשוקְתֶהְיי 2

 ים ירבֲע ץֶמָּכ יקח תֶדָל" םֶרָמְב*
 יהוהְייףַא ןורֲח | םֶכיֵלֲע אובְיאָלו םֶרָטְּב
 :"הָוהְףַא םֹוי םכילֲע אביאל םֶרָטְּ

 לֲעְפ ֹוטָּפְׁשִמ רֶׁשֲא ץֶרָאָה ןְנעלָּכ הָוהְי-תֶא ׁשְַּ
 :הָוהְי-ףַא םְּב ּורְתָסּת ילוא | הָוְנע ושב קָדָצוׁשָקַּב.

 הָמְמְשל ןיִלְקְשאְו היְהת הָבּוזע הש יב
 פ | ורְקֲעּת ןיִרְקָעְו ָהּושְרֶנְי םירָהָצַּב דשא
 יָכִלֲע הָוהְירַבְּד םיִתַּכ יג םִיַה לָבָח יִבשְי יוהי
 :בשוי ןיִאַמ ךיֶּתְרבאהְו 'םיִּתְשַלָּפ ץֶרָא ןענָּ
 :ןאָצ תוָרְדְגְו םיִעֹר יתרְּכ תָנָנ 'םיַה לָבָח" יהָתיִהְו
 הָרּוהְי תב תיִראְׁשִל ילָבָת הָיָה

 ןּוצְּבְִי 'בֶרֶעְּב ןולְקֶשָא יִתְבְּב  ןּועְרַי 'םָהיִלֲע
 :םֶתובָש בָשְו םֶהיֵהְלֲא הָוהְי םֶדְקְפַי יִּ

 ןומע יֵנְּב יִפְּדִנְו בָאֹומ תַּפְרְח יִתָעִמְש
 :םֶלּובְגלַע ּוליִדְגְיַנ יִמעְדתֶא ופרח רַשא
 ... ee .לֵאָרְִׂי יַהלֶא "תּואָבְצ | הוהְי םָאְנ יֵנָאיַח ןכָל

.. 

 הָרמַעּכ ןומע יִגְבּו .הָיַהִת םֶלְסּכ בָאֹומ יִּ
 םלועדדע הָמְמְשּו 'חַלֲמ"הַרְכִמּו לוָרָח 'קָשְמִמ
 :םוָלָחָנִי ג רֶתָיְו םּוזְבְו יִמַע תיִרֲאָׁש

17 ** add 6] יתרצהו et mtr || 18 *-* nonn add hab sed cf postea | ° lc 5 

  °° prpsז , | 4 fit Lwyg, sed frt totus vs 18 add | Cp 2ףַא | 1 הָלָהָּב

 | | > 46 6עברc6ו"| ּויְהְת אל  cp | 2 **16 6ושובו ּוששוּבתה | ל
4-4 ft add; 6" 35 tantum 9-5) + םוי ante 'N), translationem ultimi stichi 6 ast | 

5 *® add)» dl | = פק post בשוי cf mtr | 6 1תִיָהְו | ל* al; >6 | > al; >¥ 
(6 Kpitn) || 7 *1 68 ,םִיַה לָבָח 616 | ל 1 קזמ םִיַה"לע e4 ןוערי םיהדלע פק קס 

 "וג לבח היהו || = prקפ תובְרֶחְּב  cf mtr; nonn hunc stich trspon anteןוצברי

 |  * + 61ךירע יאו ךִיִתוברַחְּב | + 0 םתיִבְׁש, א 'ּובָש | 81 6 6 יִלּובְּג 6[ 3* | ף
b prps aut שומיק (Hos 9,6) aut שרומ (Jes 14,23) || © 1 frt iD (Hi 30,4). 
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 :תֹוָאְבְצ הָוהְי םעדלע ּולְּנַיַו ופרח יִּכ םנֹואְג תַחֶּת םֶהָל תאזיפ
 ee oe ץֶרָאַה יִתלֲאלָּכ תֶא הזר יִּכ םֶהילֲע הָיהְי אָבֹוניי

.. 

 :םִיוּגַה יא לכ ומוקמִמ שיִא  ולדּווחִּתִשִיַו
 :הָּמַה יִּבְרַח יֵלְלַח .םישּוכ םָּתַא"םנַיי
 רּוׁשֲאדתֶא 'דָּבַאיְו ןופצ-לע ודי טיי

 :רּבְַמַּכ הָיִצ .הָמָמְׁשִל הַוְָיִג"תֶא 'םֵׁשיְו
 יונ"ֹותְוַח-לַּכ םיִרָדע ּהָבֹותְב ּוצְבְרְו

 ּוניֶלְי ָהיֶרּתְפַכְּב דפקדמג תֵאָק"םִ
 ףּפַּב יבְרְח ןולחּב רֶרושְי ילוק
 תַטְבְל תֶבָשּויַה הָזיִלַעָה ריִעָה תאזו= :'הָרֲע הֶזְרא י
 דוע יִקְפַאְו יָנא ּהָבְבְלִּב הָרְמֶאָה
 היל ץּבְרִמ הָּמַשְל הָתְיָהיְּדִא
 סודי עגְי קלשו ָהיֶלָע רֶבוע לָּ

 הָנּויַה ריִעָה .הָכֲאְנַנְו הֶאְרֹומ יוהי
 רָמּומ הָחְקַכ אל לוב הָעְמׁש אַל

 םיִנֲאָׂש תֶויִרַא הָּבְרְקְב ָיֵרָׂש
 :ירָקְבִל ּוָמְרָג אלי בֶרָע יֵבֲאְז ָהיֶמּפְׁש
 'תֹוָדָנְּב יׁשְנַאי םִיֹזֲחְּכ ָהיֶאיֵבְּ

 :הָרֹוּת ּוָסְמָח שֶדְקּולְלַח ָהיֶנֲהְכ
 הָכְוע הָשָעַי אָל ּהָבְרְקְּב קיִדצ הָנהְי

 רְֶעְג אָל 'רואָל ןֶתִי וטְּפָשִמ רֶקַּּב ךֶקַּּב
 :יתָׁשְּב ילָנע עדוי'אָלְ
 םֶתֹונּפ ּומְׁשְנ םיוג יִּתְרְכַהַ

 רוע יָלְּבִמ םֶתֹוצוח יִּתְבַרֲחֲה
 :בשוי ןיִאמ  ישיִאילְּבִמ" םֵהיֵרֲע ּודצְנ

cf 6 650\6006006 autתיִרָכִי  Io dl ? mtr cs | Ir prb crrp; prps aut 

 ריִסָי (ריִסַה) טז הורי (הָוְר) | 12 טז 1 וברח גטו 1 דב == יִדָי הָטַאְו eלרַּבַאַאו
post1 ץֶרֶאָה  numםג,  prb crrp cf14 ° יוג  || fin vs 12 dl)םיִשֶאְו )המה  * et 

cf 6? | * prps DS?) | > 6 3 cf Jes 34,11 | 7% dub; num fin huiusותיח  
vs ex init sequentis ort? || v 15 add? || Cp 3, 3 °° nonn add habent || 

4 ~ frt add | 5 * 1? רואָּכ | °° prps לוע עדונ | © ft add cf ad 19 | 
6 ** add cf mtr et .בשוי ןיאמ | 
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 רָסּומ יחְקִת .יתוא יִאְריִתְִא יִּתְרַמְא
 היָלֲע יִּתְרְקְּפררֶשַא לכ הָנועָמ תַרְכַואָלְ
 :םָתֹוליִלֲע לָּכ ּותיִחָׁשָה ּומיִּכְשַה ןכָא

 ידַעָל ימּוק םִּיְל הוהְייםִאְנ יִלּכַח ןֵכָ*
 תוכָלְמַמ יֵצְבָקִל םיוג ףֲֹאָל יֵטָָּׁשִמ כ
 יפַא ןוָרֲח לָּכ יִמָעַז םָהיֵלֲע ּךּפְׁשִל
 :ץֶרָאָהְיְּכ לֵכֲאַּת יִתֲאָנִק ׁשֵאְּב יב

 הָרּורְב הָפְׂש םיִּמַעלֶא ּךְּפֲהֶא ואב
 :דָחֶא םֶכָׁש ּוָדְבְעְל הָוהְי םׁשְּב םֶלָכ אָרְקל

 :יִתָחְנִמ ןּלְבּוְי ייצופ-תּב יִרָתַעְ" שּוָכיִרהְנְל רָבַעַמי
 יִּב תַעָשָּפ רֶׁשֲא ךיתולילע לָּכִמ יִׁשֹובַת אֵל אּוהַה םיַּבוז =

 = ךתְואָג לןילע ףּבְרקמ ריס אדי
 זיִשְדְק רֶהְּב דע הָהְבְנָל יִפְסּותדאְלְו

 | לדו יִנָע םע ּךּבְרַקְב יִּתְראְשַהְויי
 לֵאָרְׂשִי תיִרָאָשּ* :הוהְי םָשּב ּוסָחְ
 בֶזכ ְּּבדְיאָלְו הָלְוע ּושעודאל

 תיִמְרִת ןוׁשְל םֶהיֵפְּב אָצָמְידאְלְו
 פ | :דיִרְחְמ ןיאו ּוצְבְרְו וערי הָּמַהדיִ

 לֶאָרְִי ּעיִרָה  ןויצדתב יֵנָריצ
 םָכׁשּורְי תַּב בלילֶכָּב ְִלָעְו יָחְמְש

 "ָּךְבֶא הָגַּפ 'ךיטּפָשַמ הָוהְי ריִסַהי
 פ | :דוע עֶר "אְרִתדאְל ךְּבְקְּב הָוהְיולֲאָרׂשִי למ

 ְיָרי פְרודלא ןײצ יֵאָריִּת-לַא םָלְשּוְריִל רַמֲאַי אּוהַה םִיַּבפ
 עישוי רִּבִּג ךְָרְקְּב ךיקלָא הָוהְייז

 הָרְּב ְךיָכָע ליִגְי תְבַהְאְּב ׁשיִרֲחַי  הָחְמְְּב ְךילָע שיִשָי
 :הָּפְרְח ָהיִלָע תֶאָשִמ יָה ממ יִּתְפַסֲא ידעוממ ינונזי*

 - = = איָקַה תַעָב' ךוָנעְמילְּכתֶא "הָשע גְנֲהי

7 1 c 68 ָהיֶניֵעַמ | 8 5 1 6 6 יִּכַח | ל 16 68 רעל | "16 68 ץבקל | 
IO °° crrp. || 12 trsp fin vrs post לדו | 14 6 00ץ0ד6ק lepoucalnu | 51 

  cf 6** Bagevgar 8ךביא | ? 1 6 686 ְךִיָביֵא | = 1 501 ְךֵלָמ  cfףיטפשמ
kbpiog 6 pédw cov || % sic 8 6 6S; mlt MSS יִאְריִּת || 17  prb add, קמ 

 יתפסא  6616 et c v 17 fin conjg videtur; prps v.18שחי | 18 -* 6 דעומ םֹויָכ
 . 466 ex 20*-ל ||  excהָלָכ  || 10 * ft:הָּפְרָח ְךִַלֲעַמ יִתאָׂשָנְו הָמְלְִּכ ךממ
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 ץבקַא הָחְִּּנַהְו הָעַלֹצַה-תֶא יִּתְעִׁשֹוֲהו
 :יםָּתְׁשִּב ץֶרֲאָהלְכְּב םָׁשְלּו הָלַהְתְל םיִּתְמׂשְו

 םָכְתֶא "יִצְּבִק תַעְבּו םֶכְתֶא איִבֲא איִהַה תַעָּבִפ
 ימְכיֵתּבְׁש-תֶא יִבּושּב ץֶרָאָה יִמע לכְּב הָלִהְתלְו םשל םֶכְתֶא ןַּתֶאיִּכ
 ; :הָוהְי רָמִא םֶביִניעל

HAGGAI. ‘AN 

 ׁשֶדֲחַל דַחֶא םויַּב יִשָשַה שֶדַחַּב ּךְלָּמַה שוירָדְל םיִּתִש תַנְׁשִּבי 1
 תַחַּפ טָאיִתְלַאָשְרּ לָבְּבְרְזלֶא" 'איִבָּנַה יִּנַחידָיְּב הֶוהְירַבְד הָיָה
 הָוהְי רָמָא הָכ :רָמאל ילודה ןקפה קצה עָשוהְלָאְו הָדּוהְ
 :תֹונְּבַהְל הָוהְי תיבת יאָּב"תַעי אֶל ּורָמֲא ּהָּזַה םַעָה רמאל תֹוֲאָבְצ

 םִּתַא םֶכָל תַעַה :רמאל איִבָּנַה יִנַחְידָיְּב הוהְירַבְד יהיו ם
 הָוהְי רַמָא הָּכ הָּתַעְופ :בֵרָח הָּזַה תִיַּבַהְו םיִנּופְס םִכיּתָבְּב תֶבַׁשְל
 לובָא טעְמ אָבָהְו הָּבְרַה םַתְעַרְא :םֶכיִכְרְּלע םֶכְבְבְל ּומיש תֹוָאָבְצ
 רכַּתְשִמַה ל "םחל" ןיִאְו ׁשֹובָל הָרְכָשְלְריאְ ָתש הָעְבְָלְיַאְ
 ּומיִשי תֹוֲאָבְצ הָוהְי רַמֲא הָּכז ספ בּוקָנ רֹורְצלֶא רֵּכַּתִׁשִמ
 -הָצְרָאְו תִיְּבַה נבו ץֶע 'םֶתאַבַהְו רֶהָה לע : :םֶכיֵכְרַּב"לע םכָבַבְל
 םֶתאָבַהְו טָעמְל הָגַהְו הָבְרהלֶא הָנָפ :הֹוהְי רמא יִדבְכאְ וּב
 אה רֶׁשֲא יִתיּב 5 תֹואָבְצ הוהְי םָאָנ הָמ ןעְי וב יִּתְחַפָנָו תיּבַה

 Hs םיִרָהֲה- לער ץֶרֲאַה" - ברח אקי :הלּובי האל ץֶרָ
 -לַעְו הָמְדֲאָה איִצות רֶׁשֲאילעֶו רַהְצִיַהְדלַעְ ׁשיריּתַה- לע ןח
 עָמָשיַו* סם ומי עיגול לַעְו הָמֵהְּבַה"לַעְו םֶדָאָה
 תיִרֲאְֹׁולְכְ לוָּּנַה ןַהֹּכַה קֶרָצוהְיְְְּב עשה לאיתור
 וחְלְׁש רֶׁשֲא איִבָּנַה יִנַח יִרְבְּדיילעֶו םֶהיֵהְלֲא הָוהְי לוקְּב םֶעָה
 rg © add, fit ex 20 = םתובש תא יבושב | 20 == ! ץָּבַקַא איהה תעבו |

 ל 1 6 12155 68 םֶכְתּובָש.
add 6 5 | 1ל77ל  cf 2,15. Io. 205, sed frt6 + רמָא רמאל  Cpr, YF 

 אָב תע; תע > Vrs || 4 1 frt םיִּתְבְּב | 6 nonn MSS 'שי | ל *-* 406 6א + 5 | 6
 םֶתאַרְבּו(66שַד6) | ל 0 הֶד-- KTQ—jglc 632 הָיָהְו | זס * 46 6 | *1םיִמָשַה
 cf 6 et ץראה || < 1 םֶלַט 4 הלובי | זז ins 6 MSS et Vrs "לָּכ | 12 * 1 "לֶאְו
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 ףאלמ יגח רַמאיווי :הָנהְי יִנָּפִמ םַעָה ּואְריִיו 'םֶהיַהְלֶא הָוהְי
 רעיו*+ :הָוהְידםֶאְנ םֶכְּתִא יִנֲא רָמאָל םעל הוה תּוכֲאְלמְּב הָוהְ
 עׁשוהְ חּור-תֶאְו הָדּוהְי תַתַּ לֵאיִּתלׁשרְּב לָבְּבְרְז הּור-תֶא הָוהְי
 ושעיו ואבו םעָה תיִרָאְש לכ ַחּור"תֶאְו לולגַה ןֵהֹּכַה קֶדַצוהְיְְּ

 העְְרְו יִרָשע ייבי ם :םָהיֵהְלֲא תוּאְבִצ הָוהְיתיְִּב הָכאָלְמ
 ייֵׁשְׁשַּב שֶדָתַל

 דָחֶאְו םיִרׂשֲעְּב יִעיִבְׁשִּבי 2 ּדְלִמַה ׁשניְרָדְל םִיַתְׁש תַנְׁשְּב
 לְבּבְרְזדלָא אָּנרַמַא :רֶמֲאָל איִבָּנַה יִּנַח רִיְּב היהי"רַבְּ יָה שרחל
 -לֶאְ לודּגה ה קֶדצּוִהְיְּב עָשוהידלָאְ הָדּוהְי תֶחּפ לאילן
 הוה תיַּבַה-תֶא הָאָר רֶׁשֹא רָאְשּנַה םֶכָב יִמּי :רמאל םַעָה תיִרֵאְׁש
 ןיֵאְּכ ּוהָמְ אולה הָּתַע ותא םיִאה םֶּתַא הָמּו ןושארֶה ֹודֹובְכַּב
 22%; ו- קֶרֶצּוהְיןְּב עָשוהְי קזחו הָוהְיָאְנלָבְּבְרַז ק קזח הָּתעְוצ :םֶביִניִעְּב

 םֶכְּתַא ינאי ּשעו הָוהְיְדםָאְנ ץֵרָאָה ב קזחו לודּנַה ןהכה
 יםִיְֹצַמִמ םֶכְתאַצַּב םֶכּתַא יִַּרְכְדררָשא רֿשְּדַה"תֶא' :תואְבַצ הָוהְי םָאְנ
 תּואְבַצ הָוהְי ּרַמָא הָכ יִּכ5 ם :ּאָריִתְלַא \םֶכְכּותְּב תֶדָמַע יַחּורְו
 םיַהתֶאְו ץֶרָאָהתֶאְ םִיַמׁשַה-תֶא שיערמ יֹנַאַו איִה טעֶמ תַחַא דוע
 םִיֹונַה"לְּכ תַּדֹמֲח ּואָבּו םיוגַהלָּכ-תֶא יּתָשעְרַהְו :הָבְרֲחֲה-תֶאְו
 יל ףָסָכַה י יל :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא דֹובָּכ הָּזַה תִיַּבַה"תֶא יתאלמו
 ְןוהֲחאָה הֶּזַה תִיְּבַה וכ הָיָהְי לו :תֹואָבְצ הֹוהְי םֶאְנ בָהָּזַה
 הָוהְי םֶאְנ םולָש ןֵּתֶא ּהּזַה וס תֹוָאְבִצ הָוהְי רַמָא ןוׁשאָרֲה"ןמ
 לב

 -רַבְּד הָיָה ׁשְוְיְרְדְל םִיַּתְׁש תַנְשְּב יִעיִשְּתִל הָעְּבְרִאְו םיָרְׂשֲעְּבִ
 -תֶא אָנְלאָש תואְבַצ הָוהְי רָמָא הָּכיז :רָמאל איִבָּנַה יגַחידְיב הוה
 עֶגְגְו ודְנִּב ףנְכְּב שֶרְקרַשְּב שיאה אָשַיַ ה :רָמאל הרות םיִנָהְּבַה
 לָכַאְמלָּכדלֶאְ ןָמָשְלָאְו ןווהדלָאְו .דיִזָנַהְלֶאְ םֶתְלַה לֶא ֹופָנְכַּ
 שָפְנְאַמְט עיסא יֵּגַה מאי :אָל ּורָמאיַו םיִגַהְכַה ונעו דקה

 כ 1 0 םֶהיֵלֲא | צ 13 406 ef הוהי ךאלמ ינח 6 איבנה ינח 1
 6135 etz4b | 15 *1 םזיִמ | * al | Cp 2,216 68 דלָּבְלֶאְו ₪112.14 | 576
 gloss ad םככותב תדמע יחורו | 6 ;dl 6 ו? eu (geiaw) = = ינא תחא דוע? |

et Gn 27,15 | g 6+ kal eipvnv wuxfic 646 repiroindwvואבו  cf7 16 6 תדָמַח  

 ravti tT kriZovrt ]1 Znrodvri?] rod vadtfGal Tov vadv 70070 = שָפָנ תולָשו

ex Es 9,9b( |6+ ) דַפֹויַה"לְכְל הָיָחְמְל (דוסיה"לָּכ תֹויַחְל sקצק)הוה לְכיֵהַה םָמֹוקְל  
erat lectio cod Hilleliani cf 6לא דיב 6 8( - Edd10 69  
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 רֶָמאַ יח ןעיר*+ :אָמְטו ּוָרְמאַֹו םיִנֲהְּכַה ניו אָמְסוה הָלֲאדלְכְּב

% 

 םֶהיִרְי השעָמלּכ ןֵכְו הָוהְיֶאְנ יִנָּפָל הזה יוגַהְְכְו הָזַה"םֲעָה ןֶּ
 םויה"ןמ םָפְבַבְל אָניומיִׂש התו :יאּוה אָמֶט םָש ּוביִרְקְי רשאו
 יםֶתויָהָמְי< :הָוהְי לָכיהְּב ןְבָאלָא ןְבָאזםּוׂש םֶרָטִמ הָלָעָמָו הּנַה
 ר םיִשמַח ףשחל בָקָיַה"לֶא 'אָּב הָרָשִע הָתְיָהְו םיִרְׂשע תָמְרעְדלֶא 'אָּב

 תֶא דֶרְבַבּו ןיקְיבו ןוֵפְׁשַּב םֶכְתֶא יתיּכה י** :םיִרָשָע הָתְיָהְו יהרּופ
 םֶפְבַבְל אָניּומיִׁש יי :הָוהְייֶאנ יֵלָא 'םֶכְתֶאְיִאְו םֶכיֵדְי השעְמילּכ
 םויַהְִמְל יישכ הָעְבְרַאְו םיִרָשָע םוימ" הָלְעַמְו הנה םּּוַהְִמ
 "ידַעְו הָרונמַ עַרּזַה דוֲעַה פ :'םֶכְבְבְל ומיש" יהוהְי-לַכיֵה דַסידרָשַא

 כ דרב הזה םויַהְִמ'אָשְנ אל תינוק הנאה פה
 :רָמאָל שֶרֶחל הָעְּבְראְו םיִרׂשעְּב יִגַחלֶא תיִנָשו הָוהְיְזרְבְד יהיו

 -תֶאְו םִיַמָׁשַה"תֶא שיערמ יִנֲא רמאל הָדּוהְי"תַחַפ לָבְּבְרֶזלֶא רֹמָאי
 םֶיּּגַה יתוְכְלְמִמ קָזָח יִּתְדמְׁשַהְו תֹוכָלְמַמ אָפַּכ יתְכַפָהְו :ץֶרָאָה
 :ּויַחֶא בֶרָחְּב שיא םָּמיִבְכְרְו םיסּוס ּודְרִיַ ָהיבְכָרְו הָבָּכְרמ יּתְכַפָהְ
 יִדְבע לֶאיִתְלַאְשְּב לֶבְְָּז קא תֹואָבְצ הָוהְיְַאְנ אּוָהַה םּיַּב
 :תֹואָבִצ הָוהְי םָאְנייִּתְרחְב ָךְביְכ 'םַתוחכ ףיּתְמַשְו הָהְיְיַאְנ
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 -לֶא הנתיב הָיָה שרל םִיּתְׁש תגְׁשִּב ייִניִמָשַה ׁשְדהַּבי 1
 בית 8% הָוהְי ףצְק :רמאל איִבָנה רעב הָיְכְרבְְֶּב הָיְרכְז
 הָוהְי םָאְנ ילא ּובּוׁש תֹואָבְצ הָוהְי רַמֶא הָּכ םֶהְלַא ָתְרָאְי :יףָצַק
 םֶכיֵתְבַאכ ָיְהְּת-לַאֿ+ :תֹואָבְצ הָוהְי רָמָא םֶפיִלַא בֵּׁשָאְו תֹואָבְצ
 14 6+ avec. Tv Anuudrwv abrdv tiv 6pepwvdv )רש םֶתֹחְקְל עי =
 דַחש םּתְחַקְל ןעי; ve 1? חסססשחשא קז 600. = םיִנָּפ םֶתאָשְנ ןםָאׂשָנְו ןעי)

 65טעמ0מ6סשדסו amd חסססשע סט rovwv 0060, Kali 6ן11061ד6 6ע חט 6 6\6ץא0ש- |

rac cf Am 5,10, sed omnia add || 16 * םֶתייָהְ"ְ(יִמ)הַמ (cf 6 66דוע Fre) et trsp 

huc + | P1bis אב cf 19 | 5 prb glossa ad בקיה [| vr7 add = Am 4,9 | * prb 

  éregrpéware || 18 5-5 4006 cfv 15b (velסטא  4,9 et 6 kalו םֶּתְבש אלו 61 זמ

sol *5 add)|| °° conjg c v 19 cf 63 || 10 * 6° ;דע | * 6 םיִאָשנ ins? םִָא יִּכ | 

22 * nonn תוכלממ add hab ||  frt vb ut 192° exc || 23 ins? .יל 
Cp r, 1 frt exc dies mensis || 2 6+ לודג 1 iid 
Biblia. | 7 



 890 הירכז 2,4—1,5

 תֹואָבִצ הָוהְי לַמָא הָּכ רמאל םיִנשאְרֶה םיִאיִבְּנַה םֶהיִלַאדואְרְק רֶׁשֲא
 -אלו מש אל םיִעָרָה כיל םיִעָרָה םֶביִכְרִדִמ אָנ ובוש

 וגישה אלה ז םיִאיִבּגַה יִדְבְעְדתֶא תי רשא קַח הס חי |
 | ל תושעל תֹואָבְצ הָוהְי םַמָז רֶׁשֲֹאכ ּורְמאיַו ּובּוׁשִיַו .םָכיֵתְבַא
 ס  ּנָּתִא הָשָע ןּכ ּוניֵלְלעֶמְבּו ּוניִכְרֶדְּב

 תַנָשַּב טָבַש שֶדְחְדאּוה שדח רָשָעיִּתָשַעְל הָעְּבְרַאְו םירשע םויְּבל
 איִבָּנֶה אֹוָּעןָ ּוהְיְכְּבְִּ היְְכְז-לַא הוהיירבְד הָיָה שנירר םִיַתְׁש
 מע אּוָהְו םֹדָא סוס-לע בָכר) ׁשיִא-הַּגַהְו הלילה יִתיִאְר : : ירָמאל
 :םיִנְבל 'םיָקְרָ יםיִמְדֲא םיַפוס ֹויְרֲחְִו הָלצמַּב רֶׁשֲא יםיִפַדֲהַה ןיּב
 ְךאְרַא יִנַא יב רבדה אלמה ילֶא רָמאֹּיַ ינֹרַא הָלֲא-הְמ רַמאְ מ

 רֶׁשֲא הָלא רמאיו םיִּסְדַהְהְֶיְּב דָמֹעָה שיאה ןעיו = :הָלֶא תַּהְדהַמ
 ןיִּב דָמעַה יהוהְי ְּךָאְלמי-תֶא ונעיו:' :ץֶרָאַּב ּךְלַהְתֶהָל הֶוהְי חֶלש
 :תֶטקשו תבְשי ץֶרֲאָה"לְכ הֵּנַהְו ץֶרֲאְב ּונְכלַהְתַה ּורמאיו םיִטַדֲהַה
 םֵחֵרְתדאְל ּהָּתַא יתְמ-דע תֹואָבצ הָוהְי רמאיו "הֶוהְיְדאְלמ ןעיו ו
 עי :הָנְׁש םיִעְבְש הֶז הָּתְמָעַ רֶׁשֲא הָדּוהְי יִרָע תֶאְו םֶלָשּוְרִיתא
 רֶמאיו 4 :םיִמָחְנ םיִרָבְּ םיבוט םיִרָבִּד יִּב רבדַה ָךאָלַמַה-תֶא הוה
 יִתאנְק תֹוֲאָבצ הָוהְי רַמָא ה רמאל ארק יִּב רַבֹּדַה ָךאְלַמַה ולא
 םיּגַהז-לע ףצק יִנָא לדג ףצקו5 :הָלודְנ .הָאְנְק ןויִצְלּו םֶלָׁשּוְריִל
 2 פלו ס :העְרל ּוָרְזְע הָּמָהְו טָעִמ יִּתְּפִצָק יִנֲא רשא םיִננַאְׁשַה

 הוה םאָ ָּב הָנָּבי יִתיּב םיִמָחְְּב שוי יִתְבש הוהְי רמֶא-הּכ
 ,/הָוהְי רָמָא הָּב רמאל אָרְק דויל :םֶלָשּורילע הָטַּנִ הקפי
 .דֹוע רחְבּו ןויצ-תֶא דוע הָוהְי םַחּנְו בּוָטמ יִרָע הָנָצּופָּת דוע תֹואְבִצ

 כ ושרי
 ךֶאְלַמַהְדלֶא רַמֲאָו> :תונְרק עֵּבְרַא הֵּנַהְו אָרָאְו יניִעדתֶא אָשֶאְוי 2

 . הדּוהְי"תֶא ּוָרְו רֶשֲא תֹונְרּקַה הלא ילֶא רָמאיו הָלָא הָמ יִּב רֵבּדַה
 רמאָו :םיִׁשָרֲח הַעְּבְרַא הוהְייִנָאְרופ ם : טורי לַארׂשיײתַא
 -תֶא ּורְזרָשַא תֹונָרְקַה הלא רמאל רַמאיַו תושעל םיִאְב הלא המ

4 1 ּ  |  add | 8 == addמז | 7 = pללעמו א 'ִליִלַעַמּו  cfMS? et6; Qםֶכיֵלְלעֶמַמ
  (dv uécov rav ]6*% + Bio] 6péwv) cf 6,1 || ° 6 habet 4 coloresםיִרָהָה 6 5
cf 6,25 | 4 sic 8; mlt MSS ש' ||vro add || זז °° | prb שיאה || 12 1 prb 

cf + 6הקו, 0 וקו | צל 1 ? 6 6 םַחְרְו  Kיב רבדה ךאלמה 63 | 1616  
(sed etiam Jes 51,3( | Cp 2, 2 °° add 61 4. . 
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 תיל םֶתִא "דיִרְחְהְל הָלֲא ּואָבִיְו ושאר אָשְב-אָל ישיִאהיפְּכ הָדּוהְי
 אְׂשֲאְופ ם + התורזל *הָדּוהְי .ץֶרָא"לֶא ןרָק םיִאְשִּגַה םיוגַה תּוָנְרקתא
 דלה הָּתַא הָנֲא רמאָו< :הָּדִמ לֵבֲח ודָיְבּו ׁשיִא"הַּנַהְו אָרֲאְו יניע
 = הָּגָהְוז ּהָּכְרֶא הָמַכְוּהַּבְתְר"הָמַּכ תואר םלָשּורידתַא מל יא רָמאּ
 ץֶר וָלֵא רָמאּו* .:ותאְרקל אצל רַחַא ךָאלמו אבי יב ,רבקה אלמה
 הָמַהְבּו םֶרֶא בֶרַמ םלׁשּורי בָשּת תיזְרָפ 'רמאל זָלַה לעַנַה-לֶא רב
 הָיָהֶא דוָבְכְלּ ביִבָס שא תַמֹוח הָוהְידַאְנ ּהל"הְיָהַא יִנָאְו ל :ָּבֹותּב
 יעֿפרַא יֿפ הָנהְיםאָנ ןוּפַצ ץֶרֶאַמ וסְנְו וה יוהי ם :ּהָכֹותב
 תַבָשְ יטְלמַה ןוײצ וה יז :הָוהְי-םָאְג םַבְתֶא יתר םִיַמָׁשַה תֹוָחּור
 -לֶא יינחְלש דּובָּכ רָחַאְי תֹואְבְצ הָוהְי ַמָא הָכ יִּכיי | ס :לָבְּבתַּ
 יה יי :ְניע תַבָבַּב עֶגֹנ םֶכָּב ַעְגּגַה יִּב םֶכְתֶא םלְָשַה םִיֹוּגַה
 תֹוֲאָבְצ הָוהיִדיִּכ םָּתְעַדיִו םָהיֵדְבעְל ללׁש ויַהְו םָהִיְִע י יִדָיתֶא ףיִנִמ
 ךכותַב יִּתְנַכְׁשְו אָביִנְגַה יִּכ ןויצתּב יִחְמְשו יג[ ס יִנָחְלֶש
 םַעְל ליל ּויָהְו אוהה םויּב הוהולא םיֵּבַר םיוג ּווְלֵנְויפ :הָנהְידַאְנ
 הָוהְי לחי :ףילא ינחלש תֹואָבְצ הָוהְייּכ תעלו כותב ייּתנכְׁש
 לֶּכ סה יז :םָכׁשיִּב דע רחְכּו שֶדְכַה תמר לע ּוקְלָח ָדּוהְ-תֶ
 ס וש ןועּמַמ רועג יִּכ הָוהְי יִנָּפִמ רָשְּב

 הוה ֶָאְלַ יִנָּפְל דַמֹע לוָּנַה ןֶהּכַה עשוהי-תֶא יִנָאְְיַי 3
 הָוהְי רַעְגִ ןְַׂשַה-לֶא הָיּהְי רָמאּיַ> :נָמְׂשְל וגימַי-לע דמע ןמְׂשַהו
 לצמ דוא הֶז אולה וםָלָׁשויִּב רחבה ּךְּב הָוהְי רעֶנְיו ןַטְׂשַה ךְּ
 ןעו :ךאלמה נפל דמו םיִאֹוצ םיִדְנַּב שבל ג היה עשה :שאמ
 רָמאיְו עמ םיִאְצַה םיִדנְּבַה ּוריִסֶה רמאל לנפל םיִדְמְעָה לא רֶמאיַ

 ny :תֹצְלֲחְ 'ְִתא שלה" ינוע ךילעמ יִתְרבַעַה הָאְר ויָלֲא <
 ושאר-לע רוהטה ףיִנָצַה מישו ושארדלע רוָהָט 'ףיִנָ מישו
 עְׁשֹוהיְּב הוהְי ףאלמ רע :'דמע הָוהְי ְּךאָלַמּו 'םיִדָנַּב והָׂשבליו
 4°1prb רֶׁשֲא cf Mal 29 || 6 vid - 0 ו eo prps םֶּתֶא

 ושאר . . .הלא 346?) | ל 16 6 רמע | a c6 סג | 1 < 6 עכְרֲאַמ |
 cf 18 | 51 יּתְצַּבְק 5 יִּתְפַסֶא cf 6 || zr תַּב ;dl (dittogr) | 12 ** add לא
 םיוגה 6ספ]ש c'צ הוהי רמא cf 13 a (קrק ךַחָלש דֹובָּכ ץֶרֶא trsp post[ לבב זצ))|
 ל Tig sof pr ‘yy | 15 * 1 6 6 ול | ל 1 ןכשו (6 גכשְ) קזקפ 159 יתנכשו

continשבלהו  add, nam3,2 1 הוהי ךאלמ | 4 *°  usque ad fin vs add || Cp 

ftוגו וריסה | ל-ל 16 6 ותא (? וׁשְּבְלַהְו) | 5 5 616 6 | ל 16 6 ּומיִשְו | " :mper 
v 6.1 דַמֲע 6 סמ דמע הוהי ךאלמו 6 גמא  % | excמ טז םירזהט v 
57* 



 892 = הירכז 4,13—3,7

 יִּתְרַמְׁשִמ-תֶא םָאְו ךֶלִּת יֵכָרְדְּב"םִא תֹואָבְצ הָוהְי רָמָאְדהְּכז :רָמאָל
 ל יִּתַתְְו יָרְצֲח"תֶא רָמשִּת םֶגְו יִתיִּבתֶא ןיִדָּת ּהָּתַא-םנְו רמָשַת
 הָּתַא לּודָּנַה ןָהְכַה עשוי אנ"עמַש* :הָלֲאָה םיִדָמְעַה ןיַּב םיִכָלְהַמ

ualיִדבַעְדתֶא איִבְמ יִנְנְַיִכ המה תפומ יִשְנַאְיִכ פל םיִבׁשיַה  
 הָעְבָש תַחַא ןבָא-לע עשוהי \ינָפל תת רֶׁשֲא ןבָאָה הֵּנִהויְּכפ :תמצ
 -ץֶרֲאָה ןועְתֶא יִּתְׁשַמּו תואְבַצ הָוהְי םָאְנ ּהָחּתּפ חִּתַפְמ יִנָנַה םיניע =

 שיא יארק תֹואָבְצ הָוהְי םאָנ אּוהה םוב<" ס :דָחֶא סיב איָהַה
 + , ..+הַנַאִּת תַחָּ-לָאְו ןַּפַג תחתה לֶא והָעְרְלֶא 4

 :ותְנָשִמ רועֶירׁשַא ׁשיִאְּכ יָנֹריִענ יִּב רֵבֹּדַה ְךֲאלַמַה בֶׁשֹו 4
 הלב בָהָז תַרּונְמ הָּגַהְנויִתיִאְר *רמאיו האר הָּתַא הָמ ילָא רַמאיו*
 שת וקו עב יהעֶבְׁש היל יהיִתְרנ הַעְבְשו ּהָשארה לַע יהל
 יהָלְּנַה ןיִמיִמ דָחֶא היל םיִתיִז םינפו : : :הׁשאר-לע רֶׁשֲא תורָגל

 הָמ רֶמאַל יִב רבה ךָלמַה-לֶא רמאְו עו :הָלאמָשלַע דָחאְו
 "המ ָתְטָרְי אולה יִלֲא רָמאָיו יִּב רבדה ּךָאְלַמַה ןעיו5 :ינדא הלא
 הָוהְיְרַבְּד הָזי ,המאל יִלֶא רַמאַו ןעיו :ינדַא אל רמאו הָּלֲא הַמַה
 הָוהְי רַמָא יִחּורְּבדםָא יִּכ ַחֹכְב אָלְו הב אל רמאל לב לא

piתֶא איִצּוהְו רושימל לבְּבְרְז ינְפָל לדָנַהירַה הָּתַאדיִמ - 
 אי גה ןֵחוְוָח תֹואְׁשִּת "הָשארֶה ןֶבָאָה

 ויָריְו הָּנַה תיּבַה ּוָרְסִי לֵבָּבְרְז יִדָיִי :רמאל ילֲא הָנהְידרַבְד יהיו
 . םויל 3 זב ימ יב :םֶכיִלֲא יִנֲחְלׁש תוָאָבְצ הָוהְייִּכ ָתַעַדְיְו הָנְעַעַבּת
 הָלֲא-הָעְבׁש לֵבְבְרְז די ליִרְבַה ןָבָאָה-תֶא ּואָרְו וזזְמָשְ  תונטק
 ינׁש-הַמ וילא רמאו ןַעָאְו :ץֶרֶאָהלכּב םיִטָמושִמ המה Las יניע
 רַמאָו תיִנש ןעֶאָרו :הָלואַמַשדלַעְו הָרּונּמַה | ןימידלע הלאה ז םיִתיִּזַ
 בָהְוַה תֹוָרְּתנצ יִנָש דיִּב רָשָא ,םיִתיִּזַה לבש יִתָש-הַמ ויָלֵא
 -הַמ תעַרָי אולה רפאל ילֲא ראי :נ :בָהְזַה ו םָהיֵלעַמ םיִקיִרְמַה

  (ex ult conson praeced vb ortum) || v 10 nonnםיִכְלַהִמ | 8 61 יכ 71

add hab | Cp 4, 2 516 0 Vrs רַמאָו | * 1 6 6 הָלְנְו | < 1 6 6 תרָנ | 
 ָהיֶלֲע | 3 = 1 ּהָניִמיִמ זו | ve 6מג הוהי רבד הז + 1 = | 6 6 ₪ 4
usque ad דיב לבברז v IO interrump contextum; nam vb הלא העבש 

in זס continuant vb ;רמאל ילא רמאיו ומ 6 | 7 = 1 ₪ רָהָה תא prps 
 רָהָה"תֶא יִּתַמׂשְו | * 1 ׁשאֹרָה < 5+ תֹואְׁשַּתַה | 9 1 םָּתעַדיִו 6( םכילא; תסממ

ab add habent (ga. Jo Jahve loqu) | ro frt crrp | v 12 prb add (v 13 5 

contin .(11-ץ 
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 -לע םיִדָמְעָה רֶהְצִיַהְיִנְב יִנָש הָלֶא יו :יִנדַא אל רָמאָו הלא
 | ( פי :ץֶרָאָה"לָּ ןודא

 יִלֶא רַמאיו> :הָפִע הָלְגִמ הָּגַהְו הֶאְראְו יניע אָשֶאְו בּושָאְוי 5
 המַאַּב םיִרָשָע ּהָּכְרָא הֿפְע .הָלְגַמ הָאר ינַא רַמאָו הָאר הָּתִא המ
 -לַכ ינּפ-לע תאַצויַה הלֲאָה תאֹז יִלֶא רמו :הָמֲאָּב רֶׂשֲע ָּבִחר

 ָהֹוָמָּכ הָזִמ עבה לָכְו הָקנ יָתֹומְּכ הני בּנּנַה-לְב יִּכ ץֶרֲאָה
 -לֶאְו בננַה תיִּבדלֶא הֶאָכּו תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ ָהיתאַצוה + :הָּקָנ
 ויִצע-תֶאְו ותל ותיִּב ךותְּב הָנְ רקש יִמְשִּב ַּבְשָנַה תי
 ס | | ויְנָבַאתֶאְו

 המ הֵאְרּו יגיע אָנ אָש יִלֶא רַמאֹיַו יִּב רבדה ְּךֵאָלמַה אציל

 :תאַצויַה הָפיִאָה תאָז רַמאיוי איָה-הַמ רמו :תאַָּה תאָצויַה
 = תאזו תאָשנ תֶרָפִע רַכַּכ הָגהְו :ץֶרֲאָה- לָבְּב יםניע תאז רמי
 ךלשיו העשרה תאְז ראו :הָפיִאָה ּךוְתְּב תַבֵׁשוי תַחַא הָׁשֲא

 ס ְהיִפלֶא תֶרָפּועָה ןְבָאזתֶא ליו הָפיִאָה ְּוָת-לֶא ּהָחֹא
 םֶהיֵפְנַכְּב ַחּוְרְו תואְצו םיִשְג םִיּתַׁש ּהָּנַהְו אָרֲֵאְו יֹניֵע אָׂשֲאְופ
 ןיִבּו ץֶרֲאָה ןיִּב הָפיֵאָהתֶא הָנָשּתַו הָריִסֲחַה יִפְנַבַּכ םִיפָנְכ הָגַהְלו
 תֹוָכָלֹומ הָמַה הָנֲא יִּב רבדה אלמה" לֶא רפא וס : :םִימָשַה
 ןבּוהְו רַעְנַש ץֶרָאְּב תִיַב הליתֹונְבל ילא רַמאיווז :הָפיִאָהתֶא

 .פ | הָתָנְכמילַע םָש 'הָחיִגהו
 ןיֵּבמ תֹואָצי תֹובָּכְרַמ עֶּברַא הּגַהְו הָאְרָאָו יניע אֵׂשֲָו בֵׁשֲאָוי 6

 םיִסּוס הָנְׁשאְרָה הָבָּכְרַמַּי :תָשְחְנ יֵרָה םיִרָהֲהְו םיָרָהֲה גש
 תיִשְלָשַה הָבָּכְרַמבּו :םירחש םיסּוס תיִנָשַה הָבּכרַמַבּו םיָּמְדַא .

 ןַעַאְוצ :םיִּצְמַא םיִּדְרְּב םיסּוס תיִעְבְרֶה ּהֶבָּכְרְּמַבּו ,םיִנָבל םיִסּוס
 רַמאּיַ אלמה ןעופ :ינדַא הָלֲא-הָמ יִּב רַבַּה ךאלמה"לֶא רַמאָו
 דל ןוקא"לע בַצָיִתַהְמ תואצוי םִיִמָשַה תֹוחּור עָּבְרַא הָלֶא יל
 םיִנָבַלַהְ ןופצ ץֵרֲא-לָא ל םיִאְצֹי םיִרחשה םיִסּופַה יהֿב"רׁשַאé :ץֶרָאָה
 ייִעָמַאָהְ :ןְמיִּתַה ץֶרָאלֶא וא םיִדָרְּבַהְ יטֲהיִרֲחְאלָא ּוָאְָי

 א

 Cp 5, 3 **1 bs הָמַכ הז 473 | ל ות רקשל יִמָשַּב ₪1 4 | 5 קזל הָפיֵאָה |
frt add7 16 6 הָּנַהְו | זז *  [ (nM 601010 avTWv)6 *% 06 | ל 10 6 םֶנּוע  

 ?dittogr) ; 6 ןָכָהְו) | * 1 6 6 ָהְחיִנַהְו | Cp 6,3 add (6א 7 (ser | 5 1עֵּרַאָל
 cf vb praeced (הָילַא | ft aad (ץפ 5 de תובכרמה, צפ 6 de םיסוסה

loquitur) | ל ft 1 םֶדַה ץֶרֶא | 7 * 1 םיֵּמדַאָה (םיצמאה colorem non 

signific). | 



 394 הירכז 687.6

 ץֶרֲאְב וכְלַהְתַה ּוָכָל רֶמֵאיו ץֶרָאְּב ךְלַהְתַהְל תֶכָלָל ּושְקַבְיַו ואָצָ
 םיִאְצויַה הָאְר ראל ילא רּבדיו יא קעזיו* :ץֶרָאְּב הָנְבלהְתְתַ
 : +ןופצ ץֶרֶאְּב "יָחּורדתֶא יּוחיִנֲה ןוֿפְצ ץֶראלָא

 תֶאַמ יּדְלֲחַמ - תֶאַמ ַחוקְלפ :רמאל יל הֹוהְי-רַבְד יהי
 הָישאי תי תאבול יאּוהַה םויּב הָּתַא תאְבּו" הָיָעַדְי תֶאַמּו היבט
 יתורטע תיִשָעְו בָהָדְוףסַכ תחקלויי :לָבָּבִמ ּואָּבְדרָשַא היְנַפְצְַב
 לא תְרַמֲאְו> :לדְּנַה ןהכה קֶדעיִהְיְּב עׁשּוהְי ׁשאָרְּב ָּתְמְשְו
 ויִּתְחַתְמּו ומׁש חמצ שיִא"הַּנַה רָמאַל תֹוֲאָבְצ הָוהְי רָמָא הפ רמאל
 -אּוהְו הוה לכיֵה-תֶא הָנְבִי אּוה :*הוהי כיַה-תֶא הָנְבו חָמְצ
 וש תצעו ואָסּכ לע ןהב יהָיָהְו ואְסּכ-לע לָשְמ בשיו דוה אשי
 הלערילו היבול יםֶלָחְל היהֶּת "תרָטַעָהְו :םהיִנש ןיִּב הָיהְּת

 לָביִהְּב ונָבּו ואביו םיקוחרּו5 :הָוהְי לָביִהְּב ןורכזל היִנַפַצְדוָּב ןח |
 עֹומְׁש-םַא הָיָה *םֶכיִלַא יִנֶחְלְש תֹוֲאְבִצ הָוהְיהיּכ םֶּתְעַדיְ הָוהְי
 : :םָכיַהְלא הָוהְי לוקְּב ןועְמְׁש

 יהיְרְז-לֶא הוהָי-רבְד הָיָה" ךְלמה ׁשֶניְרָרְל עברַא תַנְׁשְּב יהי ל
 ימגְרְו רצארׂש ילָאתיב תלשיוי יולסַכְּב יִעְׁשְּתַה ׁשֶרֹחַל הָעְּבְרַאְּב
 , שא םיִנָהְּכַהלֶא רמאל3 :הוהְי ינּפ-תֶא תולחל וישְגַאְ למ
 יִשְמֲחַה שֶרַחַּ הָּכְבֶאַה רמאל םיִאיִבָּנַה-לָאְו .תֹואבִ הוהידתיבל

 ,/תוָאְבצ היהְי"רַבְּד יהי ם :םיִנָש הָמַּכ הז יִתיָשַע רֶׁשֲאַּכ רונה
 םָּתִמַצִיֵּב ) רמאָל םיִנֵהְכַה-לֶאְו ץֶרָאָה םעי לָּכדלֶא רֹמָאפ :רמאל ילֲא
 יִכוֿפ :יִנָא יִנּתְמִצ םֹוצַה הָנַׁש םיִעְבַׁש הוו יִעיִבָשַכּו יִשיִמַחְּב דופסְו
 אולַה :םיִתְשַה םָּתַאְו םיִלְכֲאָה םֶּתַא אולה ּוּתָשַת יֵכְו לכת

  angelus 10061ּוחיִנַהְו | ל 1 הוהי ַחּור,  reg | 8 6ות בֶרַעַמַה + * 7
pres loquitur, lector aliquis 'י esse abbrev TIN oblitus est || ro °° add || 

  | 1)פogז ditל | תֶאַמּו 6( תאמ גמtזe היבוט ₪ היעדי ₪ הלוגה (תיב
  add, proph unam coronam, quam 56102 866%היהת צ 14 | ל-*  cfתֶרָטַע

piat, facere jussus est | 12 *1 םֶהיֵלֲא cfv זס || ל-ל frt add || 13 * prb ins ₪ 

 תֶרָטַעָהְו  cf fin vs 138 | 14 *1ונימימ  fn vs | "lc 6םהינש ןיב  cfעָשּוהְי
cf nn |16 8 ִּדְלָחְל cf Io et 6 10% טחסןושטסטסוע (00ד6צ) | 1 הָישאיִלּו 

cf 10 (prb v 14 add) | 15 *-* add cf v 12 םהילא תרמאו | ל prb add et 
fin vs 15b exc | Cp 7, 1 5% add cf הירכזילא et ילא v 4; 69; 8,18; vb 

 לאזתיב 6סת)8 6 רצארש (8 'ש);  contin init vs | » add || 2 prb'ונו העבראב

 ןרצֲאְרְׂשְלַא? ןל1 םֶנְרדתֶא (גטז םישנא  signif unum nomen; numרצארשלאתיב

 . + 3קזס ןישנאו) | 5 1 הָז



7,8—8,12 SACHARIA \0 895 

 תיָיַהְּב םיִנשאְרֶה םיִאיִבָּנַה דִיָּב הָוהְי אָרְק רֶׁשֲא םיִרָבְּדַהתֶא

 :בֵׁשי הָלַפְׁשַהְו בָגָּנהְו ָהיֵתֹביִבְס ָהיִרֲעְו th תָבָשי שור

 תֹוֲאָבְצ הָוהְי רָמָא הב :רמאל הרכז הָוהְיְדרַבְּ יה מ

 ּודיִּבְכַה םֶהיִנְזֶאְו aid ףָחָכ נתי .ads נָאְמְיַי :םֶכְבְבְלּב
 םיִרָבְַּה-תֶאְו הֵרֹוּתַהתֶא עומשמ רימָש ּומָש םכלְו :עומשמ
 ףצמ יהיו םיִנשאַרֶה םיִאיִבָנַה דָיְּב וחּורְּב תֹואָבְצ הָנהְי חַלָׁש רֶׁשֲא
 וארקי ןֵּכ עַמְׁש אל אָָק"רׁשַאכ יהוו :תֹוִאָבצ הָוהְי תַאמ לול
 -אָל רֶׁשֲא ינַה-לְּ לע םעסֲאְוצ :תואְבַצ הוה רַמָא עֶמְשֶא אל
 הָּדמַחְְץְרֶא ּומישיו בָשַמּו רבעמ םָהיִרַחֶא הָמְשנ ץֶרָאָהְו םּועְדִ
 גמא הָּבי :רמאל תֹוֲאָב הָוהְיזרְבְּד יהי 8  פ :הָמְׁשְל
 :ּהָל יתאגק הָלֹודְנ הָמֲחְו הָלּודְנ הָאְנִק ןויצָל יִתאּנק תֹואָבְצ הָוהְי

 הארנו םלשורי דת יְִּנכְׁשְו ead יִּתְבַׁש הוהְי רַמָא הָכ ס

 ָתְנעִׁשִמ ׁשיִאְו םלשורי תוָבחְרְב תוקו םיג קז בש רע תֹואָבְצ הוה
 םיִקֲחשִמ תודליו םִיִדְל אָלַמי ריִעָה תֹוָבֹחְרּפ :םיִמָי בֶרַמ ודב
 תיִרֲאְׁש יִניִעּב אל יִּכ תֹואְבְצ הָוהְי מא הַככ ם :היִתֹבֲחרְּב
 ס :תֹואָבְצ הָוהְי םָאְנ אַ יניעב-םּנ 'םָהָה םיִמָיַּבי הזה םַעָה
 ץֶראָמּו חַרַזִמ ץֶרֶאַמ יִמעְדתֶא עישומ יִנְנַה תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָכז
 םֶעְל יֵלויֵהְו םֶלָשּוְרִי ךותַּב ּונְכֵׁשְו םא יִתאֵבֲהְופ : יׁשמְׁשַה אֹובמי
 הֹוהְי מא הכי פ :הקְדצְבּו תַמֲאַּב םיהְלאל םָהָל הָיִהֶא יִנַאו

 הלאה םיִרָבְּדַה תֶא הָּלֵאָה םיִמָיּב םיִעָמְשַה םֶכיִדִ הנחת תואָבַצ |
 :יתֹנְּבִהל לָביִהַה תֹוֲאָבְ הָוהְיתיּב דסי םֹויּב רֶׁשֲא םיִאיִבְנַה יפִמ /

 הָנְניִא הָמָחְּבַה רכשו היהְנ אל: םֶדֶאַה רכש יםַהֶה םיַמְיַה יֵנָפְל יי
 :ּוהָעְרְּב שיא םֶדָאָהלּבתֶא יחלשַאו רֶצַהִמ םולשךןיא אבלְו אָצויִלְו
 הָוהְי םָאְג הזה םַעָה תיִרֲאְׁשִל יִנֲא םיִנשאְרֶה םיִמָיכ אל הָּתַעְויי
 -תֶא ןְתּת ץֶרֶאָהְו הָיְרּפ ןַתִּת ןפָגַה םֹולְׁשַה עַרְזיִּב < :תֹוֲאָבְצ
 -תֶא הָּנַה םַעָה תיִרֲאְׁשדתֶא יִּתְלַחְנַהְו םלמ נִּתִי םיִמָשַהְו הלובי

et vs gb, quiהירכז לא  al v8, al8. ga add nab cf76 לא = הָלַא )  

 contin 7 || r4 1 BnpoN] | Cp 8, 6 °° num add ex 10? || 7 *° prb שמשה (>6)
 trsp post חרזמ et 1 ואובמ ‘אמו | 9 = קזמ add cf הלאה םימיב 6 םויב;

 65 םויִמ | זס * קזק הָלֶאַה | * ג חלשא] | :2 = 1 םֹולָׁש הָעְרֶָא יִּכ ( 6.



 896 הירכז 9,5—8,13

 תִיָבּו ּהָדּוהְי תי םִיגּב הָלְלְק םֶתיִיָה ֵׁשֲאַּכ הָיָהְוי :הָלֲא"לְּכ
 :םֶכיִדָי הָנְקַזַחִּת ּואָריְּת-לַא הָכְרּב םָתיִיְהְו םֶכָתַא עישוא 5 ילאְרְשי

 ףיִצְקהְּ םָּכְל עֶרָהְל יִּתְמְֿזרֶׁשֲאַּכ תּואָבְצ הָוהְי מא הָכ יִּכ< ם
 יּתְמַמִז יִּתְבַׁש ןְּביפ :יִּתְמָחִנ אֶל תֹוֲאָבצ הָוהְי רַמֲא יִתֹא םֶכיִתְבַא
 :ּואָריִּת-לַא הָדּוהְי תיָּבדתֶאְו םֶלשּורְידתֶא ביטיהל הָלֶאָה םיִמיְּב
 תַפֶא ּוהָעְר- תֶא ׁשיִא תָמֲא רָב ושעת רֶׁשֲא םיִרָכְּד הלא

ee era 

 .*.:ן''

 רַמָא הָכִפ לש יל תֹואָבְצ ההיירַבְּד ה 4 :הָוהְומֲאְ
 םֹוצְו יֵעיִבׁשַה םוצו ׁׂשיִמֲחַה םָצְו ייִבְרַה םוָצ תֹואָבְצ הוה
 םיבוט םיִדעְמְלְו הָחְמָשְלּו ןוששל הָדּוהְי - תיבל הָיִהְי יריִשעַה
 רֶׁשֲא דַע תואבצ הֹוהְי רַמֲא הֶכ* ם ּוּובָהֶא םולשהו תַמֶאַהְו
 תַחַא-לֶא תַחַא יבשוי ּוכְלַהְויי :תוָּבר םיִרָע יִבָשְיְו םיִמַע ואב
 תוָאְבִצ הָוהְיתֶא שקבלו הוהְי ינּפדתֶא תולחְל ךולָה הָכְלנ רמאל
 הָוהְידתֶא שקבל םיִמּוצע םִיונְו םִיִּבַר םיִמַע ּואָבּוצ :יִנֲא-ַג הָכְלֶא
 הָוהְ רַמָאזהכיג 5 :הָוהְי יִנָּפדתֶא תוָלַחְּ םֶלָשּוְיִּ תֹוָאָבְצ
 תונשל לָּכַמ םיִשְנַא הָרָשִע וקיוח רשא הָּמַהָה םיִמּיִּב תּואָבְצ
 ּונעמַׁש יִּכ םֶכמַע הכלב .רמאל יוהי שיא ףְנְכַּב ּוקיִזַחָהְו םיוגַה

 5 םֶכָמַע םיִהְלֶא
 הוהְי-רַבְד אָשַמִי 9

 ותָחְנִמ קְׁשְַו ףרדח ץֶרָאְּב
 הָּב"לָּבנִת תָמֲח"םגְוי :לָאָרְׂשִי יִטְבַש לָכְי 'םָרָא ןיע' הָוהל יִּ
 :דֶאָמ הָמְכָח יִּכ ןודיִצְו רצ
 רַפֲעִּכ ָכ"רבְצּת ּהָל רֹוצַמ רצ ןְבּתַופ

 :תוצּוח טיִטּכ ץּוְרָחְו
 ּהָליֵח םָיִב הָּכַהְו הָנַׁשְרֹו נא הַּנִה4

 :לֵכֲאת ׁשֵאְּב איָהְו

 ראָמ ליָחְתו הזעְו אית ןולקָשא אר
 הָזעמ ךֶלֶמ רבָאְו ּהָמְּבִמ ׁשיֶבֹוהיִכ ןֹורְקֲעְו

 13 = frt add | 16 dl (ex 7,9) || 17 prb dl cf6 | Cpg,r* ins הוהי |
 ל 1 קזמ םֶרָא יִרָע | == ג44 cf( 2 ּהָּב) | 21 6 6 ּומְכֲח | 5 1 ּהָחַמְבִמ

cf 6% (ard rfc eAridoc). 



9,6—17 SACHARIA 897 

 דיִּדָשַאָּב ךזממ בׁשְְו :בֵׁשֲַת אל ןוטְקְׁשִאְו
 :םיִתְׁשִלְּפ ןֹוִאג יִּתַרְכַהְ
 ויָנְׁש ןיִּבמ ריִעְפְשְו ויֿפִמ ויָמָד יִתְרְסַהְו

 הָדּוהיִּב ףָלאְּכ הָיָהְו ּוניָהלאָל אּוֲה-םִג רָאְׁשִנְו
 :יסּוביכ ןוְרְקָעְ

 -יּכ שנ דוָע םָהיֵלֲע רָבֲעַיאְלְו בָשָמּו רבע הָבְּצִמ יִתיִבְל יִתיִנָחְו
 | פ = יִניִעָב יִתיִאְר הָּתַע

 םלָשּוְרִי תב יִעיִרָה ןולצדתּב דאָמ יֵליגְפ
 אה עׁשֹונְו קיּנצ ל אוב ךּכָלמ הגה
 :תֹונתַאְןְּב רוַע-לַעְו רומח"לע בֵכֹרְו יִנָע

 םלשּוְיִמ סּוסְו םִיְֹפֲאמ בֶכָריּתְַכַהויִ
 םִיֹוגל םּלָׁש רָּבַדְו הָמָחְלַמ תֶׁשְק הָתְרְכנְו
 ץֶרָא"יַפְפַא-דע רָהָנִמּו םי-דע םָיִמ לָׁשָמּו

 "ב םִיָמ ןיִאי רובמ ךיריסא יִּתְתַלַׁש  ַתיִרְּב םֶנְּבוּתַא-גיי
 ל ביִשְפ הֶנָשַמ דיִגמ םויַהיםַע הנָקִּתַה יֵריִסֲא ןֹוָאַבל ּובוָׁשיי
 םִירְפֶא יִתאָלִמ תָשָה  הָדּוהְי יל יִּתְכֹרְד"יכי

 :רּוְבִג בֶרָחָּכ ךיִּתְמׂשְו ןֶנ 'ִיִנְּבלע ןויצ ְּךינְב יִּתְרִרעְו
 Gir וצְח קָבְּבִכ אֵצְיְו הֶאָרִי םָהיֵלֲע הָוהיִנצ

 ס  :ןָמיַּת תֹוָרְעְַּב ְּךַלָהְו עֶקְתַי רֶפושַּב הָוהָי ינדאו

 ס  :ַחבְזמ תיוְּכ יקְרזּמַּכ ואְלַמּו ןועומּכ 'ּומְה ּוָתׁשְו
 "יֵנְבַא יב 'ומע ןאָצְּכ יאּוהַה םתַּבי םָהיֵתְלֲא הָוהְי םֶעיִשוהְו

 :ֹוָמָדַא-לַע יתֹוסְסֹונְתִמ רזג]
 :"תוְלְתְּב יבָבֹונְי שוָריִתְו 'םירּוחב ןְנֶּד "יפיההמו יובוטדהמ יכל

 :ס)| 916 6 עישומו | זס 1 6 6 תיִרְכָהְ  ) 8? gloss 86מַצָבָה   | 8 1ןוְּףָלֲאְּכ 7
cf רָּבְדְו | זז * add cf mtr | 122 frt crrp; 6 1220 évri 66ןגו huépag 0001 

keciag ססט = ךיִרוגִמ םוי NON, sed cf 2. pers pl 12 8 et 2. pers fem sing 12D; 

  cf AZ, sed prbל 63 יִנְּב |  | 13 * 5% add cf mtrקזקפ 1220 ןויצ ְךֶל ּובָשְו
 לכו  1 prbל ||  dl cf mtr || 15 * ft addםהילע + 14 | 14 ינדא  41 cfךינב

(6 koravoAiicovgiv = 179°) cf Gn 41,30; Jes 32,10; 6 ןוטלשי || << קזס ינבא 
1 ‘J, sed inc quid 1 pro עלק || $ crrp, 6504055 16/0100 aoriv cf $k 
Hier = bp || > dl? | 16 = add cf mtr || °° crrp; nonn ins הָעְרִי 6 leg )N33, 
sed 1 pםִעְרִי ןאצַּכ | = 386, 560 1 יִנְבָאְּכ | ז7 * 1 ּהָבּוט | * 1 היי | קל לז 
24d | %1 ₪ .ּהָב ובני | 



  IO,1—I1,2הירכז 398

 םיִויִזַח הׂשֹע הָוהְי יׁשֹוקְלַמ תעְּצ רֶטְמ הָוהְיִמ ולאשי 0
 :הָרָׂשִּב בָשע שיִאָל .םַהָל ןֶתְו םָׁשָנירטַמּ
 רֶקַׁש ּוזָח םיִמְסוקהְו ןְָאורְּבִּד םיִפְרִַה כי

 ןומחְְי לָבַה ּורֵּבדְי אָוָשַה תומלָחו
 5 :הָעְר ןיאְיכ ּוָנעַי ןאצדומְכ ּועְסָנ ןּכְדלעי

 דוקְפֶא םיִדּוּתַעָה-לַעְו יפא הָרָח םיִעְרָהְלַעּ
 םֶתוא םֶשָו 'הָדּוהְי תיּב"תֶאי ורְדְעדתֶא תו הָוהְי דקפדיּב

 ."הַמֲחלַמַּב ודוה סוס
 הָמֲחְלִמ תָשק ּונָמִמ דַתַי ּונָמְמ הָּנַפ ּונַמְמ

 ׂשֶנֹונ-לכ אצי ּונָמִמ
 הָמָחְלַמַּב תוצּוח 'טיַטְּב םיסוב יםיִרּבְנְכ ּויָהְו5 :וָּבְחַ

 :םיסּוס יֵבְכְר ושיִבַהְו םָמַע הָוהְי יּכ ּומֲחְלִנְו
 עישוא ca תִיִּב"תֶאְו הלה תיִבתֶאייּתְרַבְנְו

 יוהי הוה יא יל
 ןיתומְּכ םַּכְל חַמָשְו .םיִרְפֶא רוּבְנְכ יָה

 :הָוהיּב םִָּל לי ּוחֿמָׂשְו ּואְרִי םֶהיִנְב
 :ּובְר ֹוָמְּכ ּובְרו יםיִתיִדְפ יִּכי םָצְּבִקַאו םֶהָל הָקְרָשֶא

 :ּובָשְו ָהיִנְּבתֶא 'ָּחְו "יִנְּרְכְייִקַחְרְמכּו םיִמַעָּב יםעֶרְזָאְפ
 םֶצְּבְקַא רּושַאְמּ םִיֹרְצִמ ץֶרֶאַמ םיִתובְשַהְו יי

 :םָהל אָּצְמִי אלו םַאיבֲא "ֹונָבְלּו לג ץֶרֶלֶאו
 רֹוָאְי תוֶלּוצְמ לָּכ ּוׁשיִבֹהְו םיִלג םִיַב הָּכַהְו 'הּרְצ םִיּבי ירַבָעְויי

 :רּוסָי םִיַרצִמ טְבְׁשְו רּושַא שנ ררּוהְו
 ספ  :הָזהְי םָאְנ יּוכלַהְת ומָשְבּו הָוהיַּב םיִּתְרַּבְנְוי
 :ףיזראב שָא : לכאתו ךיֶתָלְּד נב חַתָּפי 1
 .ודָּרְׁש םֶריִּדַא רׁשֲא זְרֶא לָפָגיִּ שורָּב ללה

Cp ro,r "* על add cf mtr | 2b add )1 6 6 13y’ pro iV) | 3 * add | 

5-5 add || > add || 4 ודחי conjg 6 5, et dl ויהו (vel? |ויה) | 5 *1 'ָגְב | ל 1 טיִטְּכ 

 { add | 8 = add | g°1'§] | °° nonn add habםיִתוביִשָהַו 6 + זס | ל !* 6

 | זז *1 6 6 ּורְבַעְו | °° 1 םִיַרְצָמדםִיְב |  | ro* ₪ add cf mirץֶחְו 6 6 51

= prb add (interpolator legit FS, cujus nominis glossa est םילג םיב הכהו 

 פקrק הוהיב;  etםיתרבנו  add, cfמז | 12 ** p[6א הליח םיב הכהו 9,4 סזו9))
  | Cp, 2 59% prb addלְלַהְתִ  finvs | *16 6הוהי םאנ  sed cfםָתָרְבנּו

cf ודרש םירדא רשא et + 3. 
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 :'רָצְּבַה רעי דַרְי כ ןֶׁשָב יגולא ּוליִליֵה
 םָּתְרּדַא הָרְִּׁש יִּכ  םיִערָה תֶכָכִי לוק
 פ  :ןֶּרְריַה ןוִאַג דרש יִּכ םיִריִפְּכ תנאְש לוק

 ןְגְרָי ןָקינק רשא5 :הָנְרֲהַה ןאצזתָא הע יִהְלֶא הוהְי רַמָא הב
 לוִמֲחַי אל םָּהיִעְרְ ירשָעאְו הָוהְי ְּךּוָרְּב ירמי ןהיִרְכִמּ מׁשֲא אָלְו
 יָכֹנֲא הָּגַהְו הָוהְידִאְנ ץֶרָאָה יבָשידלע דוע לֹוָמְחֶא אָל 56 :ןהילע
 ץֶרָאָה"תֶא ּותְּתַכְו ופלמ דִיְבּו *ּוהָעְרְדִיַּב שיא םלֶאָהְתַא איִצְמַמ
 -חָּקֶאְו ןאצה יייגע ןֶבָלי הָגְרַחה ןאָצתֶא הָעְרֶאְוז :םֶדיִמ ליִצַא אָלְ
 הָעְרֶאְו םילבח יתאְרְק לַחאלּו םענ יִתאַרְק ראל תולקמ ינְׁ יל

 יִשְפִנ רצקתנ דָחֶא חרב םיִעֲֹה תַשְלְשתֶא דָחְכַאְו :ןאָצַהתֶא
 תּומָת הָתַּמַה םָכְתֶא הָעְרֶא אל רמאָו י :יב יהָלַחְב םָשְּפִנדסִנְו םֵהָּ
 :ּהָתּועְר רׁשְּב"תֶא הָשא הָנְלֿכאּת תֹורֲאְׁשּנַהְו דַחָּכִּת תֶדְחְכִגהְ

 יִּתַרְכ רֶׁשֲא יִתיִרָּבדתֶא ריִפָהְל ותא עַדְגֶאְו םענ-תֶא יִלְקְמתֶא חקָאְנ
 םיִרָמְשַה ןאצה ייינע ןֵכי ועְדַיַנ אּוהַה םויַּב רֶפַּתַו י* :םיִמעָהְדלָּכתֶא
 ּובָה םֶביִניִעְּב בוָטדסִא ם םֶהיִלא רמאְו* :אּוָה הָהְיזרבד יִּכ תא
 הוהְי רָמֲא 3 מכ םישלש יִרְכְׂש-תֶא ולקשיו ולָדַחו אְלדםָא יִרָבְׂש
 ּאָחְקֶאְו םהילעמ יותרו רֶׁשֲא רֶקִיַה רֶדא ירָצויַהְלֶא והָכיִלְׁשַה יל
 ילקמ-תַאג עּדְנָאְו :ירצויַהְלא הָוהְי תיּב וְתאְּךיֶלְׁשֲאְו ףַסַּבַה םישלש

 פ ּלֶארְׂשִי ןיבו הָדּוהְי ןיב היָחָאְהיתֶא רַפָהְל םיִלְבְַה תֶא ינשה
 יִכְנָאְדהגה יָּכי :יִלוֲא הע יֵלְּכ ףָלחק דע יֶלַא הָוהְי מאר
 תרָּבְשּגַהְו שקַבְואָל ירעגַה דֶקֶּפִודאָל יתֹודָחְכנַה ץֶרָפְּב הער םיקמ
 פ קֶרֶפִי ןַהיסְרפּו לכאי הָאיִרְּבַה רָשְבּו ָּכְלַכְי אָל 'הָבָּבַה אָפַרָי אל

 ןאצה יִבָזִע לילֲאָה יער יוֲה ל
 ונימי ןיע-לעְו ועֹורְז-לע בֶרָח
 פ  יֵהָהְכַת הֶהָּכ ֹוניִמְי ןיִעְו שבית שובי ער

cf 15 |א 1 יִלָא  ed2 ל 0 ריצ--, א רוצ-- | 3 קזק םֶתיֵעְרַמ | 4 6 תֹואָבְצ  
 5 *1ּורמאי cf 6 | ל Qרֶׁשֲעַו א רֶׁשֲעַאָו | < ּולָמְחִי 4 ןהירכמ qטגזe 1 ןהיער |

cf Jes .6 ייָנֲעַנְכְל  crrp, lprbcופְלמ | 7  cf6 51 והער  | vs 6 prb add 
23,8; Prv 31,24 || 8 crrp: al v 8a post 7a trsp, al ט 88 add hab, al post 8 

nonn verba exc conjic, cf םהב ah ex ל ie intelligi non potest || 

  cf Fzתַחִּּנַה  velה  etc 6 2 prb crrp; 1 ‘rtתרבשנה  cfתֶדֲחְכִנַה 621
be Saחש  

 . ₪] + 15 | * cf a4 1379הָלָחַּנַה | 17 * 1יִליִוֲאָה ?1 ;6 8% = | 34,4
+ 



 goo הירכז 12,1--זז

 ץֶרֶא דַסיִו םיִמָש הַמֹנ הָוהְידסִאְנ לֵאָרְשִי-לַע חָנהְיְרַבְד אָשַמי ל

 :ָּבְרקְּב םָדָאדַחּוְר רציו
 לַעְר"ףס םכׁשּרְי-תֶא םָש יֵכֹנֲא הגה

 :םֶלָשּוְְלע רוצָמַב הָיָה יהָדּוהְי-לע םֶגְיי ביִבָס  םיִמעָהְלֶכְל
 ּהָסָמעמ ןבֲא םֶלָשּוידתֶא םיִשֶא אּוהַה-םּוּיַב הָיָהְו
 :ץֶרָאָה וג לכ היִלָעּופסֶאְנְ ּמְרְׂשִיטורְׂש היִסְמְעְלָּכ"םיִמַעָהְ לכל
 ןֹועָנְׁשַּב ובר ןוהָמִּתּ סּוסלַכ הָּכַא "הֶנהְיְדִאְנ  אּוהַה םוויַּב

 :"ןּורּועַּב הָּבִא םיִמַעָה 'סּוס לכו יֹניע-תֶא חַקְפֶא  הָדּוהְי תיּבְדלעו
 םֶלשּורְ יבש יל הָצְמַא םַּבְלְּב הָדּוהְ יל וָרְמֲאְויי

 :םֶהיִהְלֶא תֹוֲאָבְצ הָוהיְּב
 םיִצָעַּב שֶא רויִכְּב הָדּוהְי ייפְלַאתַא םיִשֶא אּוהַה םיב6

 לואָמֶש" לע ןיִמײלע ּולָכָמְו ריִמָעְב ₪ דיפ :

 :יְִלָּוריִּב ָיתְחּת רוע םֶלָּוְְו הָבְְָו ביִכְס םיִמעֶהלָכיתָא
 | לְּגַתְדאָל ןעמל הָנשאְרְּב הָדּוהְי יִלָהֶאתֶא הָוהְו עָשּוהְוז

 :הָדּוהְוילַע םַלְשּורָי .בשי תֶרָאְפַתְו דֹוָזתיִב תַרָאְפִת
 םלָׁשּורְי יבְׁשֹוי דַעְּב הָוהְי ןנָי .אּוהַה םיַב

 םיִהלאָּכ ליִד תיבּו דוד 'אּוהַה םיַּב' םֶהְּב לָשְכִּנַה הָיָה
 םָהיֵגְפִל הָוהְי ֵּאְלמְּ

 םִיֹונַה"לְּיתֶא ריִמְׁשַהְל שקבא אּוָהַה םִיּב הָיָה
 :םלׁשּורי-לע םיִאְּבַה

 םיִנּונֲחַתְו ֹןַח חּוך םלָשּוְִי בׁשיולעֶו דיו תיב"לע יִּתְכפַׁשְויפ
 ּרָקְדירְׁשֲא תֶא יֵלֲאי ּוטיִּבַהְו
 ויִלָע רַמָהְו ריִחּיַה-לַע דָּפְסִמְּ רילָע דפו
 :רוכְּבַה-לע רַמָהְּב

 ןומרדדה רַּפְסמכ שוי .לפְסִמַה לֶהְנְי אהה םַּי
 דָבָל תֹוְְִּׁשִמ תחְּפָשִמ ץֶראָה הָדָפַמְויי :ןיּדגִמ תעְקְְּב

ubi Juda fem est); 6“היהי 14,14,  (sed cf adלע:  Cp 12, 2 crrp; nonn dl 

 kai ?סדסו ח6קוסא 6ח\ !6ססטסס מוג, quare al °° add hab et leg רוצמ הָיָחְו |

add]ןורועב)  contin v 3300 || 4 ** et 4° (Dio etוגו ופסאנו " prb add,3 °°  
crrp; 6 edptjgouev5 * 1 יִפְלַא | ל7*  | vs 5 frt add, nam v 6 contin v4b 

 cf) 6) 6007016 ד006 karoikodvrag; prps ° לח אָצְמְנ , "al יבשיל הָבְמָא +

 6 | 6 *1 ? פלא[ * dl.c mlt MSS Gx < ל-0 | 8 * 1 6 6 יִבְשי cf םֶהָּ |
b-b add || ro °° crrp; 67155 (=D) 66 dv éEekévrncav= WN (לָא) יִלָא 1 ‘Joh 

19,37, sed frt NN י rudimenta nominis martyris. 
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 4 דָבְל םֶהיִשְנּו בל דיִוָּדּתיִב תַחַּפְׁשַמ
 ) :דָבָל םָהיִשְנּו דָבָל ןְתָניתִיִּב תַחַּפְׁשִמ
 בל םֶהיִׁשְנּו דַָל יוליתיב תַַּפשִמ

 דָבָל םֵהיֵׁשְנּו דָבְל יעָמשַה תַחַּפְׁשִמ
 .:דָבְל םֶהיִשְנּו דָכְל תֶחְּפְשִמ תֶקְּפָשִמ תֹורָאְׁשנַה תֹוחָּפְׁשִמַה לכיצ

 | דיִנְד תיִבְל חְּתַפָנ רוָקָמ ּהָיְהְי אּוהַה םִיַּבי 8

 הָוהְיְָנ אּוהה םויב הָיָהְוי :הָּנְלּו תאָטִמְל .םֶלְשּוְִי יבְׁשלּו
 תֹואֿבצ] | דע ּוְרָכְנִיאָלְו ץֶרָאָהְְוִמ םיִּבצַעֶה תֹוָמְׁשתֶא תיִרְכַא
 | ץֶרֲאָהְןִמ ריִבעֲא הֶאְמַטַה ַחּוְרתֶאְו םיִאיֵבְּנַה"תֶא םַגְ
 = היְחְת אל רּיָדְלַי ֹומֲאְו ויִבָא ויל ְּרָמָאְו רוע שיא אָבָנידיִּכ היָהְו

 וָאְבָּנַהְּב וילי ֹומֲאְו ּוהיֵבֲאי ּוהָרְקְדּו הָוהְי םֵׁשְּב ָּתְרַּבַּד רש יִּכ
 ותאָבּגַהְּב ּניְזַחַמ ׁשיִא םיִאיִבנַה ּושָבַי אּוהַה םיַּבו הָיָהְו |

 רמָאְופ :שחּכ ןעמל רַעָש תרד ושָּבלְ אָלְ

2 
1 / 
+ 

 ויִלא רַמָאְוֿפ]
 :יִרּועַּנִמ "יִננְקַה םֶדָא" יִּכ *יִכְנָא הָמָדֲא דבע שיא יִכָנָא איִבְנ אל

 פ ויבֲהאָמ תיִב יִתיְֵה רַׁשֲא רַמָאְו יי יב הָלָאָה תוכַמַה הָמ
 יִתיִמִע רֶבּגְ-לַעְו *יערדלע יִרּוע .בֶרָחז

 ןאצה ,ןיִצּופְתּו הָערֶהתֶא 'ךה 'תֹוִאָבְצ הָוהְי םָאָנ
 :םיִרֲעְצַה-לע ידי יִתְבָשַהְ
 וענגִי ּוְרָּכי ּהָּב םִינְׁשִרַּפ הָוהיםִאְנ ץֵרֲאָהלְכְב הָיָה

 :ּהָּב רֶתּוְי תיִשְלָשהְו

 - ףַסַהתֶא ףֶרעּכ םיִתְפרְּו שָאְּב תיִשלְשה-תֶא יִתאַבהְ
 בֶהנַה"תֶא ןָחְבּכ םיִּתְנתְבּו

tl 

esses jo 

 D :יִהלֲא הָוהְ רמאי אּוהְו
 -תֶא יִּתַפסָאְו= ִַּּבְרקְּב ךַלֶלֶש קלחו הָוהיל אָּב"םֹוו הָגֶהּי 4

 םיתבַה .ָשְנְו ריִעָה .הָדְְלַגְו הָמְחְלְמל לָשּוְרי"ֶא וםיגַלכ
 תֶרָּכִי אָל םֶעָה רָתָיַו הָלּנִּב ריִעָה יִצֲח אָצָיְו יהָנֶלִנָשִּת םיִשְּנַהְו
 Cp 13, 11 תאָטַחְל | 2 קנט add | 3 = 406? || 4 1 ותובָּנַהְּב 56 אָבָּנַהְּב

vs 7—9 contin 11,4--17 ||ל" 1 יִנָיְנְק הָמְדַא |  | (sed add?) | 5 ** add 
cf 693: 4> 1% et Mtth 26,31 |5 1 הָּבַא  | trsp ? in fin stichiיִעַר || לל  prps7 *  

dl? | glc Gn] et cf vb praeced | Cp 14, 2 add (Jahve ipse8  
loquitur, sed vv 1. 3 alius de Jahve) cf2aa etIb, et ad vb םיתבה וסשנו 

 הָנְבַּכשת.  cf [65 13,16 | * 0הנלגשת םישנהו
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 םִיּב ֹומֲחְלִה םּויּכ יםָהָה םִיּּגַּי םֶחְלְנְו הוהְי אֵצְיְופ :ריִעָהְְִ
 נפל רֶׁשֲא םיִתיּזַה רה-לע יאּוהַה-םִויַּבי וילנר וָדָמֲעְו+ :בָרק
 איג הָמיְו הָחְרְזִמ ֹוְצָחַמ םיִתיֵּנַה רַה עֶקְבַנְו דק .םלָשּורי
 -איִּג יםָּתְסַנְופ :הֵּבְנַנ ֹיְצֲחְו הֶנוְּפְצ רָהָה יִצֲח שִמּו ידָאָמ הָלּודְּ
 שַערַה יִנּפִמ םֶּתְסַנ רָשַאּכ םתסנוי לֵצָא-לַא יםיִרָהְִִג עיני לירה
 ס | יִּדַמַע םיִשדק"'לּב יַהלֲא הָוהְי אָבּ 'הדּוהי"למ הָיְּע יִמיִּ

 :'ןואָּפְקְי תוְרְקְי "רוא הָיִהְיאל אּוָהַה םּיּב הָיָהְוֿ

 הָיָהְו  הָלְיְלאלְו םוָידאל :היהִֹל עָדְוי אּוָהי  דַחֶאדסוְ הָיָה
 :רֹוָא"הָיִִי בֶרֲע"תַעל

 םִלָׁשוָריִמ םייחדםימ ּוָאְצִי אֹוהַה וםויּב הָיָה
 ןורחאָה םָיַהדלֶא םִיָצֲחְו יֵגֹומְדָּקַה םַּהְלֶא םִיצָח

 ץֶראָה-לכ"לע ּךֶלַמְל הָהְי הָיָה" :הֶנְי ףְֶָבּו ץיָקּב
 :דָחֶא ֹוָמָׁשּו דָחֶא הָוהְי הָיָהְי אּוהַה םִַּב
 יהָבְרעְּכ ץֶרֲאָהלּכ בוס

 היִּתְחַת הָבְְׁיְו הָמאָרְו םֵכְׁשּורְי בגג ןוּמרְל עבָגמ
 לָּדְגמּו םיִנַפַה רעש-דע ןושארָה רעש םֹוקְמי-דע ןמְנְּב רַעׁשמְל
 :ךלמה יבקו רע 'לאְננח
 פ  ּ:חַטְבֶל םֶלָשּוְרִי הָבְשְיְו דועדהְיָהְי אֵל םֶרָחְו יהב ּובָשְיְזיי
 םיִמַעָהילְּכ-תֶא הָוהְי .ףני רֶׁשֲא הָפגִּפַה היְהְּתותאָוְוי

 םֶלָשּוְךִילַע ּואְבִצ רשא
 ןָהיִרְחְב הָנְקַמִּת ֹויָניֵעְו ויָלְגַר"לַע רמע אּוהְו ורְשּבו קַמָה
 :םֶהיֵפְּב קת וָנושְלּו

 םֶהְּ הָּבַר הָוהְי-תַמּוְהְמ היִהָּת אּוהַה םִיַּב הָיָהְוי>
 ּוהער דִי ׁשיִא ּוקיִּזִחַהְו
 םֶלָשּוריִּב םַחְלִּת הְדּוהְידַנְו+ :ּוהֲעַר ךי-לע ודָי הָתְלַעְו

 סו בָהז ביִבְס םיּגַהילְּכ .ליח הסָא
 :דָאְמ בָרָל םיָדנְבּו

addcfvz | 4 °° et °° add, frt etiam = add | 5 *1 6 MSSPE:3  
prb crrp, sed inc quidםַּנַהיִּג | ©  prpsםירה יג;  Dap) | > ₪ crrp cf656  

 1 | %5 408 | = 81 ְךיַהְלֲא | 1 6 63 -לָכְו | e1c 68 ומע | 6 *1 םזח |
est subj)|| 10 281 יהי (םימ  | add1 6 685 ( 'קו) ןואָּפקְו תּורקו || ל =  b= 

exc vb nonn || °° prps, add || - 1 קזע הָנְּפַה רעש" דע לָאְנַנַח לָּדְגֶמִמ cf Jer 
 .( | 13. 14 a44 )v 15 contin v 12ונושל  cfּוהיִפְּב |   prb add | 12זז | 31,38
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 רֹומֲחַהְו לַמְנַה דֶרֶפַה סּוסַה תֶפְּגִמ הֶיָהִּת ןכְו 5
 פ :תאזַה הָפָּגַמַּכ הָמַהָה תנְחַמּב הָיִהְי רָשַא הֵּמַהְּבַה-לֶכ

 .םֶלָּורודלע םיְִּבַה םּגַהלְכִמ תהי הָיָה
 הָנְׁשִב הָנָׁש יִּדַמ ּולָעְו
 :תֹוְּכְסַה גָח"תֶא גְחְלְו תֹואָבְצ הָוהְי למל תֹוֲחַּתְשִהְל
 הָלָעְידאל רָעַא הָיָה

 תואְבִצ הָוהְ יָּךְלַמְל תֹוֲחַּתְׁשִהְל םלָשּוְרידלֶא ץֶרָאָה תוחְּפְשִמ תֶאַמ
 הָפְגַמה :םֶשָּנַה הָיָהִי םהילע אָלְו

 הָיִהִּת יםהילַע אָלְו האָב אָלְו הלעת-אל םִיָרְצִמ תַחַפָשִמָאְוי
 :תכְפַה גֵח-תֶא גָחְ ולעי אל רשאי םוּגַהדתֶא הָוהְי ףני רֶׁשֲא

 ולעי אל בשא םִיֹוּגַה- ל תאַּטַחְו םִיָרצִמ תאטַח הָיְהִּת תאזיפ :
 :תוָּכְּסַה גַחדתֶא גחְל

 הָוהיִל ׁשֶדֹק סּוּפַה תֹוָלצִמ-לַע הָיָה אּוהַה םִתּבס

 :ַחְבְזמַה נפל םיִקרָזִּמַּכ הָוהְי תיֵבְּב תּריִּסַה הָיָה
 תֹואָבְצ הָוהיִל שֶדְק הָדּוהיִבּו םלֶשּוְריִּב ריִסלְּכ הָיָתְויי

 םֶהְב ּוָלָשְבּו םָהְמ ּוחְקָגְו םיִחְבְזַה"לְּכ ּואָבּו
 :יאּוָהַה םיַע  תוָאְבְצ הָוהְי"תיִבְּב דו ינָענְכ הָיָהְידאל

MALEACHL יכאלמ 
 :יכָאְלמ דָיִּב לֵאָרׂשִילָא הֹוהְי-רַבְד אָשמי 1
 ּונָּתְבַהַא הָמַּב םָּתְרַמַאְו הוהְי רַמֲא םֶכְתֶא יִּתְבַהֲא*

 יהְוהי-םֲאָנ .בקעיל ושע חָא-אולה
 הָמָמָש ֹויָרָה"תֶא םיִשָאְו יִתאָנְׂש ושעתֶאְו :בקעידתא בהאָו
 :רָּבְדִמ תֹוֹנַתְל ותְלַחְנתֶאו
 תֹובָרֲח הָנְבְנְו בּוׁשְנְו ושש םודָא רמאתדיִ+

 eee jee = סוְרָהֶא יִנֲאַו ּוֵנְבַי הָּמַה .תֹואָבצ הָוהְי רַמָא הָּב

 :יםלּוע-רַעל הוה םעֶזירֶׁשֲ םעֶהְו הַעְׁשְר לבג םָהְל וארו

18 >> dl c 65 אל et םֶהיֵלֲעַו | ל-5 408 | 20 1 דלָכ | 2 007. 
Cp 1, 1 6 וכָאְלַמ | 2 fr ins תֹואָבְצ | 310 G3MsS )66 dwuora) Ni) cf 

 . addל-ל | ( | 4 * 6 Np'ִמְל יִּתַתָנ  (nb ex conss praeced ort); prpsהממש



IKE rt MBAיכאלמ |  

 הוהְי להְגו ורָמאָּת  םָּתַאְו הָניֵאְרַּת םָכיֵגיֲעְו
 :לֵאָרׂשִי לּובְנַל לעַמ

 ויָנֹדַא ידְבֲעְו יבֲא דבְכְי ב5
 יִדובְכ היא יִנָא בָאזסאו
 יאָרּומ היַא יָנֲא םיִנֹוהֲא-םֵאְו
 יִמָש יִזֹוּב םיִנֲהְּכַה םָכָ תואבצ הָוהְיורַמָא

 לֶאֹגִמ םֶחָל ֵחבְזמ-לע םישיגמל :ֶּמְשתֶא וניִזַב הָמַּב םּתְרַמַאַ
 :אּוה הָוְבִנ הנה ןְתְלְׁש םֶכְרַמָאְּב ול הָמְּב םָּתְרַמַאְו

 -- עֶר ןיא תבל רוע ןּושָגַתיִכְו
 עֶר ןיא הל ַחְָּפ ושיִגְת כו |

 םָּכִמ אָשיה :תאז הָתִיַה כימי נגח לארנפ "אנדולמ ה התַעְוי | ₪
 םיִָּפ] < tot :יתוְבְצ הָיהְי רָמָא
 םָנִח יִחְּבִזִמ ּוריִאְת"אָלְו םִיִתָלְּד רג ריס 4 כ3*םג מ יִמס

 :םֶכְדיִמ הַצְרָאדאל הָחְנִמּו | תֹואָב הֹוהְי רַמָא םֶכָּב ץֶפַח יל-ןיא
 םִינַּב יִמש לוד ואובְמ"דעו שָמָשחַרֶזִמִמ יב

 הָרּוהַט 'הָחְנִמּ "יִמָשל ישגִמ רטְקִמ םֹוקְמ"לְכְבּ
 :"תואְבִצ הָוהְי רָמָא םיוּגַּב יָמָש לוָדְנדיִּכ

 אּוה לֶאֹנמ יָנֹדֲא חלש םֶכְרַמַאּב ותוא םיִלְלַחִמ םֶּתַאְויי
 תֹוא םָּתְחַּפִהְו הָאְלּתִמ הָּנִה םָּתְרַמַאוי ולְכָא יהזְבָנ ּוָביִנְ
 OT un לתואָבצ הוי רַמֲא

 הָחְנְיַה-תֶא םָתאֵבֲהו הָוחַהתֶאְו ספהתֶאְו יונ םָתאֵבְְו
 = - הָוהַי רמָא םֶכָדיִמ ּהָתֹוא הָצְרֶאַה

 תַחְשִמ חב ירדנו רֶכְז ּורְדָעַּב שיו לבו רּוָרָאְויּצ
 :םיזגב אָרֹונ יִמָשּו 'תֹואָבְצ הָוהְי רמָא יִנֲא לול ךלמ יִּכ 'רנדאל
 ועְמָשְת אל םָא :םיִנֲהֹכַה תאַּזַה הָוָצְמַה םָכילֲא הָּתַעְוִי ל

 משל דֹובָּכ תתְל בט-לע ּומיִֵׂשָת אלדםִאְו
 תֹואָבְצ הָוהְי מא

 61?ויִבָא | ל גמ5 6 5*6 *אְריי fיארומ | = 41?| 7 16 6 ּוהּונְלַאָג | 8 516 אא
bb add |g *° add || ro add || rr * crrp (vel? glossזס. 13; 2,13 ||  cf vּוהַצְריַה  

ort) |הזבנ  exובנ  (prb12 1 הזבנו  || add?ו | °°  ₪ dlרטקמ) || >  praeced 
13° Tig sof; 1‘ִתֹוא|| ל-ל 06? | < 1 רָּועַהְתֶא || 4 5% 41 )ve11 (התא םתאבהו | 
> ins 6 6 תואבצ || 14 5 dl frt; 6 ורדנו | * mlt MSS הוהיל || > add. 



  | 90sרז -14--2,3

 יםֶכיִתוְכְרְּבתֶא יִתֹורֲאְו הֵרֵאַּמַה-תֶא .םֶכָב יִּתְתלַׁשְו
 :לבלה לע םיִמָׂ םֶכְניִא יּכ ָהיִתֹורֲא םנְוי

 םֶכיִנָּפלע ׂשֶרָפ יִתיִרַזְ לעְרזההתַא םכל ירענ יִנָנָה
 kK יִלֶא םֶכְתֶא אָשְבְ יםֶכיִנִח ׁשֶרַפי

 תאְּזַה הָוָצִּמַה תֶא םֶכילא יּתְחְלְש יִּב םָּתְעַדְוּצ
 :תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא יוליתֶא רִתיִרְּב תֹונל

 ול"נְּתֶאְו םולָשַהְ םייחה ותא הָתְיָהויֵתיֵרּב5 |
 :אּוה יתחְנ יָמְׁש .גְפִמּ ינאי אָרומי

 | עמ .בישה םיִּבִרְ א יא הד שימו טו
 והיפמ ּושקבי הָרֹותְו תַעֹדורְמְׁשִי ןַהכ יִתפְׂשיַּכז

 :אּוה תֹואָבְצ"הָוהְי ְּךְַלַמ יִּ
 הָרותַּב םִיּבַר םֶּתְלַשְכִה ְּךֵרְּדַהְןמ םּתְרַס םָּתַאְו

 :תֹואְָבצ הָוהְי רַמֲא יול תיִרּב םָּתַחַׁשי
 םַעָה"לָבְל םיִלָפָשּו םיִזְבָנ םֶבְתֶא יִּתַתְנ ינַא-םנְופ

 :הָרֹוּתַּב םיִנּפ םיִאְׂשנְ יִכְרְּדתֶא םיִרְמש םֶכְניִא רֶׁשֲא יֿפַּב
 ּונָאְרְּב דָחֶא לא אולה נלְבְל - דָחֶא בָא אולה

 :ּוניִתְבא תיִרְּב לָלַחְ ויחָּאְּב שיִא דַּגְבְנ עּודַמ
 םֶלׁשּוריִב לֶאְרְשיבי הָתְשֲעַנ | הָבֵעֹוְתְ הדּוהי הדב"

 תֶרָכִי < רֶבָנ לַא-תַּב לעב לבהא רֶׁשֲא הָוהְי ׁשֶרָק הָלּוהְי לָלְחֹויִּכ
 הָחְנִמ ׁשיִגמּו בקע ילֵהֲאַמ הנּועְו רע ּהָנׂשעַי רשא שואל | הוה
 -ם :תֹוָאָבְצ הוהיל
 הקנאה יִבָב הָוהְי חַּבְזִמתֶא הָעָמַּד 'תוסַּכ ושעת "תינָש תאו

 :םֶכְדיִמ ןֹוצְר תחל החְנמַהלֶא תֹונְּפ דוע ןיִאַמ

 ףניב דֵעָה הָוהְי ליכ לע הָמ"לע םָּתְרמַאי
 ּהָּב הָתְדנְּב הָּתַא רש ףיִרעָב תָשַאְ ןיבּו
 | י'ִּךתיִרְּב תַׁשֲאְו ָךְּתְרֶבַח איִהְ

add 623 || 31 cf 6 000002, 2 516 6 םֶבְתַּכְרִּב + היתורא | ל-ל  Cp 
prb add cf Am 4,2 (prps9-1  || (םָכיַחְבַו 'פ sקזק) °c addערנ|| 16 עפ ערוה |  = 

velקפ תחי prיו יִאָרֹומ | *  rtל 3,2% | 5 ==1 Hיִלָאַמ םֶכְתאָשְנּו) | 41 תֹויַחְל +  
contin v6: 6. 8 loquitur Jahve, v7 de Jahve) | 8 exc vbצ 8 ) prb addתני | ל  

Tareיכרד | זס! דגְבָנ | זז *> 61 | 1? ובָהַא | 12 6 606 אס cfש\|פוינָּפ'? ?vell 

c 3,19 | 13 * 6ףנע] שרש קנס הנועו רע  al prponדע,  TY, quare prpsצשף =  

 תָנָש = יִתאָנָש, sed prb add || ל ₪+1 ןופָבִתּו | = ?gloss | 14 °° add 6 טוט 2
Biblia. 58 



 906 יכאלמ 2,153.9

 ל חור ירָאְׁשּו הָׂשֲע דָחֶאיאָלְוופ
 םיִהלֲא עַרְז שָקַבְמ דָחֶאָה הָמּ
 :דְגְבַיהלַא יִּדיִרּועְג תְׁשֲאְבּו ֹיםָכֲחּורְּב םָּתְרמְׁשִנו
 ושּובְל-לע סַמָח יהַּפַכְו 'לֵאָרְׂשִ יִהלֲא ק הָוהְי רַמָא חלש יאָנְׂש-יָכ 6

 5 2 + ּודְגְבַת אל םֶכְחּוְרַּב םֶּתְרַמְשנְ תב הָוהְי רַמָא
 = .ונענוה הָמַּב םָּתְרַמִאו .םָכיֵרְבְרְּב הָוהְי םָּתְעַנּוה ל

 הֹוהְי יִניֵעְּבובֹוט 4 הש לכ םֶכְרְמָאָב

 ממ רד הפ יא תש יִנְנֲהי וו
 םיִשְקַבְמ םָּתַארַׁשֲא ווַרָאָה ו ָביִהְי-לֶא אֹובִי םאָתְפַּו |

 = 7 אָבְהָּנה םיִפַח םָתַא רֶׁשֲא תיְּבַה "ךאלמו
 :תֹוִאָבְצ הָוהְי רַמָא
 ותואְרַהְּב דָמֹעָה ימּו ואֹוּב םוודתֶא סָבְלַכְמ יִמּ>

 ה. ,+םיסּבְכִמ .תיִרבְכו ףרָצְמ שָאָּכ אּוהיִּ
 רולינּבתֶא רַהְטְו יס רַהַטִמּו ףֶרָצִמ בֵׁשיְו |

 :הָקְרַעּב הָחְנַמ יִשיִנמ *הוהיל \ ויִהְו הָסָּככְו בָהְּנִכ םֶתֹא קָּקו
 :תֹויְנְמְדק םיִנָשְכּו םלוע יִמיִּכ םֶלשּוריו הָדּוהְי תַחְנִמ הויל ג הָבְרֲעְוצ

 רַהַמִמ דעויִתיָהְו טפְׁשמל םכילַא יתברקו5
 ל יבש םיִּפאְנְמְבּ םיִפְׁשִכָמַּב |

 .:תואָבצ הָוהְי רַמָא .רָנּואְר ו
 :םֶתיִלְכ אל בקעייִנְּב םָּתַאְ יִתינְׁש אל הָוהְי יִנֲא יב
 יםָּתְרַמְׁש אָלְו יקחמ םּתְרַס םכיַתְבַא ימיִמְל

 יתוְבִצ הוה רַמָא  םֶכיִלַא הָבּושָאְו יל ובּוש
 יתא יםיִעְבְק םָּתַא יִּכ "םיהלָאםֶדֶאעַּבְקְיַה :בּושָנ הָמַּבםָּתְרִמַאַ
 | :הָמּורְּתַהְו רֵׂשֲעַּמַה יךּונעֶבְק הָּמַּב םָּתְרַמֲאַ
 :ולְּכ יֹוִגַה יםיִעְבְק םָּתַא יִתֹאְו םיֲֹאַנ םָּתַא ּהָרֲאַמַּב

 15 5186 אלה | *1 ft רֶאָשיו fe [| > 117 (prps ול ַתיִּגַה) | 1
 וחּורְּב רַמְשנְו | = 1 6 3 ויְרּועְנ | 16 * 1 יִתאַנָׂש סט אָנְׂשֲא | * כצט 366 || ©

cf 15 24,16 |3, ז ** קזק ןיִּדַה יל  Cpודגבת |  postפק  d-d ft1 הכו |  
ftקז ְךֶלָמּו | 3 * 41 6 ףסככ | "1: ל; 46 4 | 5 * 61 | ל 6+טפשמ] 6  * 

add? cf mtr | 8 == add? cf ad g;ייִלְּב (4 אל) | ל 1 םּתְרַמְש || * Dh1?  crrp; 
  cf 6 | g prps: trspםֶכָּמְע יִּכ ?  et insבקעיַה | 1 םיִבְקע ₪6 | ןל ףוגבקע 1
  ante vs9 | 9 * 1 Dapp cf 8° | -* 6םיהלא םדא עבקיה 836
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 יקינ רֶצֹואָה תיּבדלֶא רׁשעמַהלָּכ"תֶא ּואיִבָה יס
 תֹוָאְבִצ הָוהְי רַמָא תאזָּב אָנ יֵנּוָנָחְבּו יִתיִבְּב ְךֶרַמ

 הָכְרְּב םכל יִתקיִרַהְו םִיַמְׁשַה תֹוּבְרַא תֶא םֶכָל חֵּתְפָא אלא |
 םֶבְל תַחָשְיאָלְו לאב םָכָל יִתְרַעְגְויי :יר"ילּבירע
 הלׂשַּ ןפּגַה םֶכָל לֵפַׁשְתאָלְ הָמְדַאָה יִרְּפתֶא

 םִיּנַה"לְּכ םֶכְתֶא ּוְרָשַאְויי :תֹוִאָבְצ | הָוהְי רַמָא
 פ  :תֹואָבְצ הָוהְי רַמֲא ץֶפח ץֶרֶא םֶּתַא ּוָהְתיּ

 :ְיֵלָע ּונְרַּבְדִנ-המ םָּתְרמֲאַו הָוהְי רָמָא םֶכיֵרְבַּד יִלָע וקח
 ּוּתְרמְׁשִמ ּונְרַמְׁש יִּכ עצֿב-המו "םיִהְלֶא רבע אש םָתְרַמַא 4
 = יםיִרׁשֲאָמּונֲחַנֲאי העי :תֹואָבְ הֹוהְי יִנָּפִמ תיגר ּנְבַלָה כו

 םיִדָו| :וטְלִמיַו םיָהְלֶא ונחּב םּג הָעַשַר ישע נבנים
 עָמשיו הָוהְי בשקי | ּוהעְרְדלֶא שיא הָנהְי יִאְרְי ּוָרָּבְדַנ יָא

 :ומש יבׁשֲחלו *הוהי יִאְרְל לנפל ןַרְכַז רפס בֵתָכַ
 הָלְְס השע יִנַא רֶׁשֲא םויל תואָבַצ הָוהְי רַמָא יל ּויָהְו

 ותא דבעָה נבלע שי למי רׁשֲאַכ םָהילע יּתְלמְֲו
 אל רָשָאְל םיִהלֲא דבע ןיב  'עָשְרְל קידצ ןיב" םֶתיְִרּו ֶתְבַשְנ =

 ס :וֶדְבַע] םיִדָזדלְכ ּויָהְו רּוָּנַּתַּכ רעב אָּב םויָה הַנָהִיַּכּפ

 אָּבַה םיַה םָתֹא טַהְלְז שק הָעָשְר הֵׂשֹעלְכְו
 :ףְנֲעְו שרש םֶהָל בעי -אל רֶׁשֲא תֹואְבְצ הָוהְי רַמָא

 ָהיִפְנְכְּב אָּפְרַמּו הֶקְדִצ ׁשֵמַׁש יִמָש יאר םכָ הָחְרְזוס
 :קָבְרַמ יֵלְנְעְּכ םָּתְשַפּו םֶתאַצִיְ

 םכילגב תוָּפָּכ תַחַּת רַּפֲא יָה םיִעְׁשְר םֶתוסַעְוי
 ס  :תֹוָאָבְצ הָוהְי רָמָא הָשע יִנַא רֶׁשֲא םויּב

 ֹוָתֹוא יִתיְוצ שא ידבע השמ | תֶרות ּורָכְז
 = :םיִמָּפְׁשִמּו םיִקֶח לֵאְרְׂשְולַּכ" לע 3 בֵרֹחְב
 איִבָּנַה היל תֶא םֶכָל חלש יכנָא הנה

 :אָרֹוּנַהְו לּוְגַה הָוהְי םוי אּוָּב יֿגפל
itםָתֹובַא-לע םיִנְּב בֵלְו םיִנְּב-לע תֹובָאבל  

eojee 

ro add? | 13 dl? , 14 1 ויִנָפִמ (תואבצ .הוהי al) ׂ rg = 1 ? םיִרָשֶאְמ | 
16° 6 10010 (ND vel תב | >= 1 ויִאְריִל || = 1? יֵבְבֹחְלּו צו ייַחְבְׂשְלּו | 77 7? 
(prps D7 pro (םויל | 18 = add? | rg ft 16 6 .עי | 21 >6 | 241? םָהיֵנְּב 



 תהלים  54181

 םיִעָשְר תצעב ףֶלֶה אל\רשא שיִאָה יִרָשֶא 1
 :בשְי אל םיצל בט בֵׁשֹומְבּו דַמָע אל םיִאַטַח ּךְרָדְבּ
 :הָלְיְלְנ םַמֹוי הָּגְהְי ֹוְתָרֹותְבּו וצפה הוהְי תַרותְּב םֶאו יב
 םִיָמ *גלפ-לע לּוֲתְׁש ? ץֶעְּכ הָיָה 13 -

 - לָּבײאְל ּוהלֲעו עב ןווירּפ רש
 :ַחיִלְצַי הָׂשֲעיײרֶׁשֲא לֶכְ

 יםיִעְׁשְרָה ןְב"אָל*
 :יֵחּוריּונְפְּדּת-רַׁשַא ץּמַּכ-םַא יִּכ
 :םיקידצ 'תדעּב םיִאָטַחו טַּפְׁשִמַּב םיִעָשְר ומקידאל כ-לע5
 :לדבאת םיעשר ּךְרָדְו .םיקידצ דרב הָוהְי עדויריכפ ,

 = 2 ?קיִרּוגהְי םיִמאְלּו םָג ּושְנְר הָמלי 0
 דָחְיד'ּודְסונ םיִנְזֹורְ ץרַא-יכלמ ויףבציִתי>
 :וחיִׁשִמ-לעֶו הוהי-לעי
 :ומיִתבָע ּוּנַמִמ הָכיֶלְׁשֵנְו ֹומיָתורְסֹומ"תֶא הָקְּתנג

 :ומל=נעלי 8 קחשי םִיִמָשַּב בשוי+

 :ומלהבו וָנורֲחבּו פאב מילא רד וא
 :"ישדקזרה ןויצדלע יָכלַמ יִּתְכַסְני יִנָא

 = *חןהי קח לֶא הרּפסַאל
 :ּךיִּתְדְלִי םוֶיַה יִנַא הָּתַא יִנְּב יילֲא רַֿפָאל
 :"ץֶרָאיִספַא ְתנְחַאו תלחנ םִיוְג הָנְּתִאְו יִנָמִמ לאש

 Ps r, r mtr incert || 2 prps תֶאְריִּב | 4 > [6ז 17,8 | 4 * A אל | > 6

 + ץֶרָאָה יִנָּפִמ | 6 * ₪ 41 | ל 1? דָּבַאִי | Ps 2, ז קצקפ ומָהָי | 2 * קצקפ וצַעָיְתִי
 cf 83,4 | * prps ודעונ | © fr add || 3 Or oh | 4 mlt MSS הוהי | 6°= 7
 א07607060מע 0001606 dr 00700 (? וּכְלַמ יִּתְכַּסַנ) | * 6 Be ושְדק | 7 = טפק

 accent, sed frt add || ל-* prps יִּתְרַמָא || 8 5 frtvb exc et °° dl tre 01 'מ לאש)



PSALMI | |99ל  

 :םַצְּפַנִּת רצוי יִלְכְּכ לֶזְרַּב טֶבָשְּב םערתפ
 :ץרא יֵטֿפְׁש" ּורְסְנַה ּוליִבְשַה םיִכְלִמ הָּתַעְוִס

 רק 2 ;הָרֲעְרַּב לג הָאְריְּב הָוהְי"תֶא ָּדְבִעַיי

 גוב ב יס ירש
 :ֹונְּ םלְשבֲא נִָמ ֹוּתְרָבְב דוד רֹומְזִמי 8

 :יִלָ םימק םיֿבר "יִרָצ ּוָּברדהַמ הָוהְי

 :הָלְמ 'םיהלאב יול הָתְּושי ןיא פנל םיִרָמֶא יב
 :ישאר םיִרֲמּו יִדובָּכ "יָרֲעַּב ןְגֶמ הֶוהְי הָּתַאְוּ

 :הָלְס ושְדָק רַהְמ יגנֲעַיו = אָרְקִא הָוהְי"לֶא לוק
 :יִנָכְמְסִי הָוהְי יִּכ"יִתוְציִקָה הָנָשיּפְו יִּתְבַכְׁש יִנַא

 :יִלָע ּותָש בִיבָס רֶׁשֲא םַע תוָבְבְרִמ אָריֵאדאְלל
 "הלא יִנעיׁשֹוה ו הוהְי המלא

 :תְרּבְש םיִעָשְר יִנָש "יַחְל יבואה לָכְ'תֶא ָתיִּבַהיִּכ

 ְּלְפ ףֶתְכְרִב ּךִמעלע .הָעושיה הָוהיל
 דָור רו תוטיננק ַחצְנֶמְלי 4

ee eee 

 :הלס | בז : רשקבה - הא א יִובְכ "המדע שיאי
4% 

 קא קג 24 הָוהְ יול דיִסַח' הָוהְי הלה ועד

 | :תוהילֲא המ קייב ו תב
 ָ יהָוהְי = ּףיִנָּפ רוא וניִלָעְד"הַסְנ בוט ונאְרידימ םיִרָמִא םיִּבַרל

 ּבָר םָשחיִתְו נד תעמ יָּלְב הָחַמׂש הּתַתנ
 'חַמָבִל ךָרָבְלי הָנהְי הָתא-יּכ ןְׁשיאְו הָבּכְׁשִא יָּדְחַי םָלָשְּב

 :11 רישו = 6

 :יגהישוה) רול רָֹמְזמ תֹוליִתָנַה-לָא ַחצנָמלז 5
 :יִניִנַה הָניִּב הָוהְיוהָניִוַאַה יֵרֲמַאל

9 6 Hie 8 Dyn | ro IMS 6 שילָּכ' | rr IMS 6+ ib cf Hie, sed fit 
 . |  | 12 °° apud Hie zescu bar; 6/50070006 0186006 ¥ adorate pureוליגו 81

Ps 3, 3 5 <65; 5 oi 1 5 6+ abrod 5 א | 4 frtdl | 8 °° frt add | ל + 

dl | Ps 4, 2 6 ,יִנֵנֲע | 3 = 6 הָמָל בֵל יֵדְֹבָּכ A (ס001 עסט) Hie כל יֵדָּבִכַנל' | 
 תו: 3155 אָלְפַה | = קצמ 1 יל ְסַח 61 3122 | 5 63 > | | 7 * קזס אָשְנ * 4
  5דדבל;  velחטבל  ₪ 6 8 conjg | 9 = 8 dl(הֶסִנ) | ל 6061001 6

 דל | Ps5,r 6 דמ6 kAnpovooUong, AZ Hie תלֲחַנ.

58% 



 910 םילהת 5,368

 יהלאו יִּכְלַמ יִעְוש לוקָל הָביִשקַהי
 ילוק עֶמׁשִת ירק הוהײצ :לָלפְתֶא ְךיֶלֲאיִּ
 :"הַּפצַאו ליְרעֶא רֶקְּב

 :עַר רי אל הָּתֶא עשר ץֿפֲח-לָא אָלוי5ַ
 ְיָגיֵע דגל םיִלָלּוה ביתא

 בזכ יִרְבְד רבת :ןְָא ילעְפּכ תש
 \ ּ:הָוהְיּובעָּתִי הָמְרִמּו םיִמָּדׁשיִא

 ךָהיב אֹובֲא ּךּדְסַח בָרְּב ינאי
 ְּדֲתְאְריְּב ףשדֶקילכיה-לֶא הָנֲחַּתְׁשִא
 יָרְֹוׁש ןעמל ְּךֶתַתְרצְב יִנֲחְנו הנה
 יָּכְרּב "גל ירשה
 תה םָּברִק ּהָנּוכְנ ּוהיִפְב ןיִא יב

 :ןּוקיִלָחְי םָנושל םֶנֹרָנ חּוִתָּפירָבָק
 םֶהיּתּוצעִמַמ ּולָּפִי םיִהלֲא וםָמיִׁשֲאַה יי
 דב ּורֲמְיַּכ .ומחידה םֶהיִעְשִּפ ברב

 ּונּגְרְי םלעְל ףב יֵסוֲח-לָב וֹהָמְׂשְוַ>

 מש יבא 3 ליו "ומי סת
 :ּוגָרְטְעַּת ןוצָר 'הָּנִצַּכ  יהָוהְי קיִרצ רבת הָתַאְדיִכי
 :דֶודָל רֹוָמְזִמ תיִניִמְׁשַה-לַע תֹוניִנָנְּב חֶצְנְמְלי 6

 :יֶנָרְסִיִת ּךְתָמֲחַּב"לַאו יִנָחיִכוְת ֶפאְּבלא הוה
 :ימצַע ּולְַבְ יִּכ הָנהְי יִנָאָּפְר יִנֲא ללָמִא יִּכ הָזהְי יִנֵּנֲחפ
 = :יִתָמ"רע הוהְי תַאְו אמ הָלֲהְבִ יִשְפִנְו

 סח ןעמל ינעישוה יִשָפִנ הָצלח הָוהְי הָבּושי
 :ךָל-הַרוְי יִמ לּואָשּב ךָרְָז תֶוָמּב ןיִא כ"
 יִתָחְנַאָּבויִּתְעַגִז

 :הָסְמִא ישע יִּתְעְמַדְב .יִתָטִמ הָלְיְלְילְכְב הָחְׂשֲא
 < יִרְרועִהילֶכְּב יהָקְתֶע יגיע סע הֵׁשְׁשֲע

prb vb exc | 5 ₪6 4 || 7 ftל  | 'Bnרקב 6  et conjg4 °° 66:61 הוהי . 
 dl | g °K רשוה, 0 רַשיַה | ל 255 6359 יִנָפְל | < 6% א יִּכְרַד; כצס vמ
 exc | ro 1 6 Vrs 1מיִפְּב | 1r 6 116 ברֶּכ | 12 *] ָךֶסֶּת 56 | vel ךְסֶה |
 ל trsp , | 13 * ₪ dl | ל ®prps ‘Jy, ₪ ₪1 | © Var ּונְרְטעִת || 8 6,

3 prb dl | 5 prb dl | 6 6 qt | 7 prb vb exc || 8 * Vrs יִּתְקַתָע | * prps 
 | תָמְלְכְּב



6-2 PSALMI 911 

 :ִיְכְּב לוק הָוהי עַמְׁשִיּכ ןֶוָא ילעַפָּכ יֵנָמִמ ּורּוסי
 :חָקי יִתְלֿפְּת הָוהְי יִתָנְחְּת הָוהְי עֶמָׁשי
 :עגָר ּושְבַי ּובָשַי .יִבְיִאְלְּכ דאָמ ּוְלָהָּבִיִווושָבַי יי

 :יִניִמיחוְּב שוֿפירבְדזלע הוהיל רָשדרָשַא דול ןוינָשי ל
 :יִנליִצַהְו יִפְדְְדלָּכִמ יִנָעיִשוְה יִתיִחֲת ב .יַהְלֶא הוה

 :ליצמ ןיאְ קרפ יִשְפנ ָיְראּכ רמי
 :יִּפָכְּב לְנֲע-ׁשְי-םֲא תאָז יִתיִשָעדםַא יַהלֶא הָוהְי

 :םקיר יָרְרֹוצ *הצלחאו | עֶר *יִמְלש יּתְלַמְג םא5

 ונח ץֶרֶאְל םָמְיו גשנו  ישפנו בוא ירי
 תל :הָלָס .ןּכָשּי רָפְעְל ילובְכּו

 יטּפָשִמ "יל הרוע יָררֹצ תֹוָרְכעְּב אָשּנִה פאב והָוהְי הָמּוקז
 םימע ןידְי ההיפ :הָבּוׁש םרָּמַל ָהיֶלְעָו ָךְבְבוְסֶּת םיִמֲאְל תדעו
 :יָלע יּמְתְכּו יִקְְצְּכ הָוהְ יֵנַטַפָׁשִפ

 קיִּדַצ ןְגֹוכְתּו םיעשרו עב אנ-ירָמְניוס
 :קיִדְצ םיִהלֲא תֹוילְכ תובל יןחבו

 :בלירְׁש עישומ םיָהֹלֲא-לע יִנְגָמ
 :םֹוודלָבְּב םעז לַא) קיד טפוש םיִהָלֶאי<

 :ָהְְגכְי ךרָל ותשק ׁשֹוטָלי ָּּבְרַח בּושְנ אָלְיַאי
 :לָעַּפִי םיִקְלֹדְל ויצח | תֶוָמדיִלּכ ןיִכַה ול

 :רקַש דלָיְו לָמָע הָרָהְו ןָואדלֶּבַחְי הָגַה5

 לִי תחשב לפי ּוְרַפָחִיְ הָרָּב רובי
 :דֶרו וסָמְח ודקדק לַעְו ושארֶב ֹוֵלְמְעובּוׁשְייז
 :ןויִלָע הָוהיזםְׁש הָרמזאֹו  ּקְרְצּכ הָוהְי הָדואי*
 :דֶוָדְל רֹוָמְזִמ תיִּתָּנַה-לַע חֶצְנְמְלי 8

 ץֶרֶאְהִלֶכְּב ּךֶמָש ריִדַאדהְמ ּונינדַא הוה
 :םיִמְשַהלַע י-ה שא

 ' זז prb dl 6 [( | Ps 7, 1 GAZO Hie ישוכ cf 25 21,2155 || 3 6 קָרּפ ]יא |
(ceיררֹוצ | 6 * | רי  Hie5 5 6 116 ימלש | * 6 הָצָחְלִאְו | 5 6  

 pl MSS) vel ףדרי | ל? יִדְבְכּו ]7 * 6 יֵלֲא; ילא הרועו mtr cs ante אֵׂשָנִה
trsp? | » 6 @v rpocrdyuar 0 = 5 | 8 prps NW; mir v 7--98 incert | 

Hie | 14 6 % katouévoc = S | 15 [ <6 ||1 רַמְגִי | ל \ >650  prbזס *  
Ps 8, r 65 Hie NAD | 2 crrp; 6 ,6דו 6ח\00מ Hie gui 2090227, 56 guk 
dedist. 



 12 םילהת 9,15—8,3

 ירו ןעמל וע סנו םיָללוְק ימי
 :הָּתְנָנּוּכ | קנְתַמּו ביוא תיִּבָשַהְל

 רֶׁשֲא םיבְכֹוְכְו חְרָי ְּיִתְֹּבִצַא השעמ  ףיִמַש הָאְרְֶזיִי
 :ּונדְקפַת יִּכ םֶרָאְ"ֶבּו ּונרְּכְזִתדיִּכ שונָאדהַמ5

 :ּוהָרַטַעִּת רֶדָקְו דֹוָבָכְו | םיִתלֲאַמ טעֶמ הָרּסַחְּתו
 :וילגרתַחַת הָתְׁש לש ףיד יִשַעַמְּב ּוהְליִשְמתַ
 :יִרָש תוִמָהַּב םִגו ל םיִפְלַא ג
 :םיִמָי תֹוחְרָא רבע םיַה יג םימש רַפָצַ

 :ץֶרָאָהלְִּב .ךֶמׁש ריִבאדהַמ ּניגדַא הוה
 :דְודְל רֹוָמְזִמ בל תּומ-לעי ַחָצַנְמִכי 9
 :ְףיָתֹואְלְִנלְּכ הָרְּפסַא יִּבִל"לְכְּב הָוהְי הָדֹוא* (א

 :ןוילָע ְּךֶמׁש הָרְמזא ְּךַב הָצְֲעֲאְו הָחְמְׂשִא <
 :ְיָנְפִמ ּודְבאְיְו ָלָׁשָכִו רֹוָחֶא יִבְיו"בּושְּבי (ב)

 :קֶרְצ טפוש אַּפַכְלְתְבְׁשְי יִניֵדְו יָמָּפְׁשִמ ָתיִׂשֲעִכ
 :דַעָו םֶלּועְל תיִתִמ םָמָׁש עָשְר תְדְּבַא ג ְּתִרעְנ5 ₪

 יםֶרְכַז דָבָא 'ִּתְשְתְנ 'םיִרעְו חַצְנָל יתֹובָרָה ומתו ביואָה
 :ּוִאְסַּכ טָּפשִמַל ןנוכ בָשָי םֶלועָל הוה : :יהַּמַה ₪

 :םיִרְׁשיִמְּב םימֲאְל ןיָרְי קֶדָצְּב לֵבַּת"טְּמְׁשִי אּוהְו
 :הָרָאַּב תֹוּתְעְל בְנְשִמ דל בֵגְׂשִמ הָוהְי יהיו ₪

 :הָוהְי ףישרד תְבנעדאל יִּכ ָּמָׁש יִעָדיְךְב ּוחָטְביְויי
 :ויָתּוליִלֲע םיִמַעַב ּודיִּגַה ןויצ בשי הָוהְיְל רמזי ()

 :םיינע תקעצ חַכָש-אַל רַכָז םָתֹוא םיִמָּב שרד
 :תומדירעשמ יִמָמורִמ 'יאנׂשַמ יונע הֶאְרו הָזהְי "יִנָנְנֶח+ (ח)

 ָּתְעּוׁשיּב הליִִא ןויצדתב יִעָשְב ּףיְלהְת"לָכ הרָפסַא ןעֶמְלי
 4 Or 66 ישעמ | 7 ml: MSS הָשַעַמְּב | 8 7MSS: הנאצ | 9 Hie םיִמ |
 Ps ₪0, 1° ו 2 Hie; mlt MSS ןבל תומלע ₪605 ,oAuwe Bev 6 0ח6ק דשש

stich0100 = ןבל *תומלע-לע, גס ןבל תּומְלע (לע) | 6 + 1;  xpugiwv rod 
complםֶשְרָש || <  prb exc || 7 * 6MSS et 68 nian, ‘EBp® apBwe || b prps 

 MSS Wd) || 5 totus vs crrp; 1 ₪ DW :.... ,חַצְנ תובְרָחְל בִיֹואָה ּומְּד
vel sim vbודְבִא  )cf Jer 25,9; Ps 74,3) | 5 ‘prbםָלּועְל םרכז דבא ,... תשתנ : 

Io Var8 םיִּמָאְלּו |  exc; trsp + cf || 8 frt dl; al 6 vs 7 conjg | g = IMS 
prpsיִנָּנֶח | *  compl MSSיֵנע, 0 םיִוָנִע | 14 * D ar ftdl | 13 Kבֵּגְׂשִמ |  

al c Vrsְְתָלְהּת,  compl MSS14 יממורמ || 15 1 6 b conjg et dlיָאשנמ, 6  
trsp 2.ןויצ  postְיִתלֲהְ  



1-2 PSALMI 913 

 :םלָנַר הָנְָּלַנ ומ ּ"תָׁשָרְּבי ּושָע תַחָׁשְּב םִָֹנ ְּעבֲמי ט)
 :הָלָס ןונְגַה עַשְר שקו ויפַּב לַעַפְּבי הֵׂשָע טּפְׁשִמ הָוהְיו עדו

 :יםיִהלֲא יֵחַכְׁש םִיֹונדלַּכ יִהָלֹוֲאְׁשִל םיִעָשְר ּובּוׁשיא 0
 :ידֲעֶל דבאת יםיונע תוקת ןויְבֲא חָכְׁשִי תצָנָכ אָל יב כ

 :ְיָנפ-לע םווג ּוָטְפָׁשִו ׁשֹונֲא זָעְי-לַא הֶוהְי הָמּוקיפ
 :הָלְס הָמַה ׁשֹונֲא 'םיוג ועדי םֶהָל יהרֹומוהוהְי הָתיִשיי
 :הָרֵצַּב תותעל יםילעֿפ .'קיחְרְּב דֹמעַּת הָוהְי הָמְליי 10 )

 :ּובָשָח וז תמזְמְּבוּושְפַתי יִגָע קלדו עָשְר תואגּב
 דרב 'עצבו  ושְפנ תוַאת"-לע עֶׁשְר ילָלַהדיּכ

 :ויָתֹומְזִמ-לְּכ םיִּהלֶא ןיִא שרֶדידלַּב ופַא 'ּהַבְנַכ עָשְר+ :"הָוהְי ץאב

 דְנִָמ ףיִטּפְשִמ םוָרְמ תַעְדלְכְּבו'ופְרְד יּוליַחְנ
 טֹוָמָאלַּב בלב רָמָא5 הב חיל ויָנְרוצ"לְּ
 :עֶרְב"אְל רש רו רָָל

 :ןואו למע ונושְל תַחַּת 'ִּךְתְו יתֹוָמְרַמּו אָלְמ' ּוהיִּפו"הְלאז (פ

 יהָבְלַחָכ ּויָניֵע יָקְנ 'גְרהְי םיִרָתְסִמַּב 'םירצְח בֹראָמְּבובְׁשי*
 "נפו

 -- רוטע - זש הכו
 :יחְצְנָל הָאְר"לַּב ויָנֿפ ריִּתְסַה לֶא חַכָש וּבְלְּב רַמָאיי

 :יםיִיָנָע חֵּכְׁשִת-לַא די אָשְנ לא הָוהְי הָמּוקיי ק)
  | 18° ftvbשקונ  16 Vrsםֶּתָשְרֶּב | :7 ** קצקs ויִּפְבְּב | ל sקצק = 16

exc || P; stich exc;?v2r huc trsp | rg * > ,םיִונע 0 Dy | * ft 4 | 
  ₪6 61 | Ps ro, 1° Psroל | ) 1 np )141,3אָרֹומ; 65 הָרֹומ;  * 9MSSכז

c 6 et 4MSS 6 259 conjg || * 6 קּוחרַמ || °1Dִלynת? | 2 tl ושְּפִתִי | 
 + ל 41 בָׁשָח | 3 * 68 לַלְה | ל / עצב ּושָפנ ותָוַאְּמ | < 65 ףרב || זק

  fitלחי:  | 5 * pc MSS 68הב 4 crrp | > compl MSS--נס 4 | 6 6
  ante + 7ו ַתיִלְצַי | * א וכד, 0 ויָכָרְּד | 6 קזקפ בֵׁשֲַא, ג יִרָשָא; 6 רׁשֲא

habet | 7 * ft dl | °° prps תומרמ ואְלְמ | 5 Var ותו | 8 * pps 
 גלהל || < קז ְְּליַחְל; 1 6 6 (ז6 ח6צמד) 56 הָכלֹח ג  6 Hieחַצְרי תק | ל

 | 0 || g * ft dl || °° frt dlח6\00חסטסוא)  || % prps 3g cf 37,32 (6זס  cfךלח
 - cf AZ 000066, Hie ef 00הָּכִַדְו  velהָכְדְו  5 Kֹוכֵׁשָמְּב 41 | זס  veוּתְׁשְרְב 5
fractus, Q ִהָכְד 606 rorewvdiger atbtoy || ל Gey TW 0070 karakupied- 

Gal = ומָצֲעְּב | 5 סזס םיִאָּכ ליַח 1 םיִאָכלח a הָכלח cf 8, vel ם(י)א dittogr || 

rr fit post 9 trsp | 12 * 618 ;לא‘ prps = ,הַׁשְּת) אָשִּת לַא | * א םייָנֲע 
Q ;םיִוָנְע prb vb exc. 

disותְׁשְרְב : 
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 14 | םילהת 6

 ׁשְרְדִת אָל ּוְלְּב רמָא םיִהלֲאעָׁשָר ץָאנוהָמ"לַעי
 יב תֶתָל טיִּבַּת וסעַכָו לָמָעו הָּתַאהייכ הָתֶאְרִיי כ

 :ירזוע ָתיִיָהֹוהָּתַא 'םותי 'הָכָלַח בֶזִעַי ךיִלָע
 :יאָצמּת-לב ועְׁשְריׁשורְדְּת עו עָשְר עוָרָז בש ש)

 :וצְראְמ םיוג ּוָדָבֲא דַעְו םוע ּךֶלֶמ הָוהְי
 ְגְוָא ביִשְקפ 'םֶּבל ןיִכְּת הָזהְי ְתְעמָש יםיִנְנֲע תואתול (ת)

 :ץֶראָהְִמ שונָא ץרעל דּוע ףיִסוידלַּב ךֶרָו םֹוּתָי טפְׁשְלַצ
 דול יחָצְנְמל 11

 :רוּפִצ 'םֶכְרַה "וךּונ ישפנל ּורמאּא*ת ְּךיִא יִתיִסָחּו הוהיִּב

 רֶתילע םָצח ננכ תָשָק ןוכְְדי םיִעָשְרַה הגה יי
 :בֶלדיִרָשיְל לַפא-ֹומּב תֹוָריֵל

 :לַעּפ"הְמ קידצ ןּוסְרָהְיא תֹותׁשַה יִּכ
 ואָסַפ םִיָמְׁשַּב ּהָוהְי ֹוׁשְדָק לכיַהּבו הוה

 :םֶדָא יֵנְּב ּונֲחְבִי ויִפעְפַע :ּזַחְי יָניֵע

 :ושְפַנ הָאְנָש סָמָח באו יעָשְרְו ןחְבַי קיצי הָוהְ
 תֶנְמ תּופָעְלז ַחּוָרְו 'תיִרְפְגְו שא יםיִחֿפ םיִעָשְרלע רמְמַיפ
 :םסוכ] ּומִיְָפ ּוזָחָי רֶשי בָהֶא תֹוָקָרְצ הָוהְי קייב

 :דְוָדְל רֹומְזַמ תיִניִמָשַמדלַע חצנמלי 2
 :םָדֲא יֵנְּבִמ םינּומָא וספיַּכ ידיִסָח רַמָגיִּכ הָוהְי הָעיִׁשֹוה*
 :ורָבר .בֶלְו בלב תוקלח תפְׂש ּוהער-תָא שיא ֹורְּבַדיו אָוׁש
 :תולרג תֶרָּבַדִמ ןושל תוקלח יִתָפָש ל הָוהְי תַרְכִיצ
 :ּונָל ןֹודֲא יִמ ּונָּתִא ּוניִתְּפָש ריִּבְנג וננשללו ורמא רש
 הָוהְי רמאי םּוקֶא הָּתַע םיִנויבָא תֶקְנֶאַמ םייִנְע דָשָמ

 ל םיִפָי עשב תיִשָא
a conjg;ם1תָיְו 6  cf 8° | © prps68 ףיִדיִּב | ©  compl MSSל  | frt dl14 5  

prps0 -ׁשֶרְדִּ | <  Varל  | trsp , 6 6 Hie1 ורזע || 15 °  frt a et 2 trsp || * frt 
érowuaciav16 10155 6 םֶלועְל | דד 5 22155 םייָנָע | *> 6 דע  || cf Azאַָצֶּמַי  

 ד%6 Kapdiag avrdv; prb subst latet || 18 ft dl | Psar,1° 6+ רֹומְזִמ |

 ל K 371), 0 et compl MSS Vrs יִדּונ | Vrs 1מָּכ רַה ץelכ םיִרָה | 2 6 ג =
oikovuévqv, +דע  GF -- 6% tov mévnra, GFaP Lond Shy cicםיצח | 4  

 ו דֶלָחְל | 5 = 1 = 6 6 עֶׁשְרְו קירצ ןחבי | 6 * 5 4000<, 1 םַחַּפ צו יִמָחַּפ
 0 שֶא conjg | 5 fit dl, cf Gn 19,24 || Ps 12, 2 * prps דָסֶח || * pצקs וספא;

tiv vAdocav tudv = 3.לֶא 6 ח066 || 5 6  pc MSS 1B || 3 compl MSS 

prps וננשל sine ל | 6° 6 rappndiddouot €v 00700, 2 éEupavec, S aperte; 

 1ל עיִפוא. sקזק



17 PSALMI 5 

 קקזמ 'ץֶרָאְל ליִלֲעּבֹי ףּורצ ףסּכ תֹוָרהְט תוְרָמַא ּהָוהְי יתוְרָמָאז
 ביפ :'םלועל וז רודן 'ּונְרצִּת 'םֶרָמשּת הָוהְידהַתַאַ :םִיָתְעְבְׁש
 :םָדָא ינָב תל םֶרְּ ןּוכְלַהְתי םיִעָשְר

 ול רֹומְזמ הצנמלי 8
 :יֵגַמִמ ְףינְפיתֶא ריִּתְסַת הָנָא-רע. חצנ יִנְחְּכְשִּת הָוהְי הָנָא-רַע*
 ים יָבָבְלִּב ןונְי יׁשְפַנְּב תוצע תיִשֶא הָנָא-רע

 :יִלָע יֵבְיֲא וי הָנָא-רע
 :יתָנָמַה ןְׁשיִאפ יניע הָריֵאָה יֵהלֲא הָוהְי נגע הָטיְּבַהּ

 :טֹומַא יִּכ וליגי יִרָצ | ויתְלָכְי יֵכְיֲא רָמאיִדפ5
 ָָתָעּוׁשיְּב יל לגְי ייִּתְחַטְב ְּךדסְַּבויִנַאֿ

 :יָלְע לָמָנ יִּכ הוהיִל הָריִשֶא
 דְנְל ַָצִנְמלי 4

 םיִקְלֶא ןיא בלב לָבְנ רַמָא
 :בּוטדהַשֶע ןיִא יהָליִלֲע ּוביֵעְתַהִי ּותיִחָשַה
 םֶדֲאדיִנְּב"לע תיִקְׁשִה םיַמָׁשִמ הֶוהְי
 :םיָלֲא"תָא שרד ליִכָשַמ שיח תוארל

 ד ג יא
 :"ּואָרְק אל 'הוה יםָחָ ּולָבֲאי ימע יֵלְכֲא ןָואיֵלֲעְפ" לָּכ יועֶדְי אלה
 :'קיִדצ רוָדְּב םיִהלֶאדיכ ידַחפ ּודָחּפָש
 :והָסְחַמ הָוהְיי יִּכ ׁשיָבָת יָעְתצְע

 מע תּובָש הָוהְי בּושְּב לֶאְרְשַי תעּושְי ןויצמ ןתודימז
 :לֶאְרְשַו חָמְִׂי בקי לג

prb 6: prps Pin || 8° pc MSS 6 Hie ohn |תורָמָא | °°  Var”7°  
 ל 111155 ּונָרְצִּת 5 ;ששא א | * 6 םלֹועְלּו; קז ביבס םלועל וז prקצ :ללוז
 ביִבָסִמ | 9 1 תּולְז; 6 éroludipndac Sexta 6500069006 = 71; pro םרכ

Ps13,3°prblםֶרָּכ |  ‘E8p" xapu ZoAAu(e)='תלז םרכ  pc MSS Di3ר; pro 

 תובָצע | ל GA al 55+ הלל (frt recte || 4 °° prps N הָנְׁשיִא | 6 6+ kai ועס\ש
 דש 0 kupiou 0 ו ₪7 9 | 5 ד ד Fa לוע וביִעְתִהְו |

 2 53,3 םיִהלֶא | 3 * 534 גַס | * :ײ5 ן חַלֶאְנ | 4 * 4155 65 116 6 ועדי |
 * > 53,5 || = קזקפ םחל לֹוכָא | םֹוחְל לוכָא !ve הוהי םחל ולכא | 45

conijg|6 צ 6  bb 53,6 1Dםיִהְלָא | < קקפ ּואָרְי | 5 * 6 6 53,64 דַחפ הָיָהְאל |  
 6 = 6 הָתְשיִבָה ףךנח תֹומצע; pצקs ושיבה יִנֲע תַצֲעַמ | ** 536 םיִהלֲא

ioםֶסָאָמ | 7 537 תעשי  
58P* 



 6 םילהת 15,117,

 דָוָדְל רֹומְזְמי 5
 aod רַהְּב rh ha רּניייִמ הָוהְ

 - דב הוי אתא סא יניב הז
 ְֵׁשנְּב ןְתְניאָלוֹופְסַּכ :רָמָנ אָלְו יערָהְל עֶּבְׁשְ
 | חֶקְל אל יִקָנלַע דַחְׂשְו
 :םֶלּועְל טומי אל הָלֶא הש

 דָוָדְל םָּתְכִמי 6
 -לַּב יִתָבוְמ הָּתֶא 'ינדא הָוהיִל יִּתְרמִא* ב יִתיִסֲחיְּכ לַא יִנְְמְש
 יּובְרַי+ :'ֹםָביִצְפָח"לְּכ ייֵריִדַאָו הָמַה ץֶרֲאְּב"רֶׁשֲא םישודקל* י'ּדיִלָע
 ִּורָהְּמ רֵחַא םֶתובְצַע

 :יָתפְׂשלַע םֶתֹומְׁש-תֶא אְׂשֲא-לבּו םָּדִמ םֶהיְֵּסַנ ְךיפַאלַּב
 :לָרוְג ךימות הָּתַא יִסּוכְ יָלָח"תָנְמ הוהְי

 :יִלָע הָרָפַׁש תְלֲחְֿףַא .םיָמיִעגּב יִלּולְפָנ םיִלְבַח
 :יָתויְלִכ יֵנָּסִי תולילףַא יִנָצָעְי רׁשֲא הָוהְי- תֶא ְךֹרבַא
 :טֹומָאדלַּב יִניִמיִמ יִּכ דיָמְת יֵּדְגִנְל הֹוהְי יִתיּוש

 :טָבָל ןֹכְׁשִ ְְבימַא ווב לגו בל יחַמַש כָל
 :תַחָש ת תואר ךידיסח תל לאש יִשָפַנ בֹזעֶתדאל ו יָּכוס
 = פא תֹוחָמְׂש עבש םיַה חרא ינָעיִדוְתי

 :חצנ ָּךְניִמיִּב תֹוָמֲעְנ
 :הָמְרִמ יֵתְּפִׂשְ דוב הָלָפַתִי 17

 אב יִתָּכִפִת הֶניִזאַה יִּתָנַר הָביִׁשְקַה קְדַצו הוהְי העְמְׁש
Ps 51 * ו MSS ךיִלָהֶאְּב | ל ו 63 Hie ְ  ( [ 3 frt 1 substיִמ

4 5 6 rovnpevduevog = VID vel'sim; prb recte || 5 6 rd ח\מ0(0ע 00700 = 

 ינדא " |  ut recte 65 Hieּתְרַמא  MSS ‘AQ velםסתת *  | Ps 16, 2(עַרָהְלְ $
vel הוהיל frt dl | 5 2 Hie 6 zon sine fe, prps ףיִדְעְלְּב לב; 6 384 צ 3 | 

  0ד ץ| 6 évץ(6\0 ד 3 crrp; 6 roig 0%6ל ץ | \  sineירידא 91155 * 3

 רשא םישודקל  000% = NYוס 00700 6ע 0006 06 Td 06ע 600000

 םב ּוצְפָח לכ ריִדָאָה המה; קrקפ קזס ךילעדלב ₪ ץ 3 רֶׁשֲא .םישדק"לָּ לעילב
 םיִרָחַא, + + +  | bP prb crrp; prpsםֶב וצְפִח םֶלָּ םיִרְַּאְו הָמָה ּורֲחַּב | 4 * 56 וברי

al ורימה | 5 prbl מות al ףיסות | 6 8 יִתָלֲחַנ |9* MSs חַמָשִי | b יִדַבְּל 

cf 7,6 || rok ּqחֲַסִידִי, 0, מוז MSS Vrs ּףֶדיִסֲח | נ:0 עַבָש | Ps 1,זל 6 
dikKaioguvng ,ןגסט A Hie PY. 
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17,2—18,4 PSALMI 917 

.:..* jee 

 ייתֹמז אָצמַּת- לב יִנּתְפְרַ הל es נח
 יִּתְרַמָׁש ינַא ְּךיֵתְפְׂש רַבְדְּב םֶדֶא תָֹלעַפלי ליפה רבעי"
 :יִמָעַּפ ףטומְנלַּב ךיִתולְנְעַמְּב ירושא מת :'ץֶרפ תיִחְרֶא

 :יִתְרְמִא עַמָׁש יל ְּךְנְזָאטַה לא יִנְגְעַתְדיִכ ףיִתאְרְקִדיִנַא
 :ָּךְניִמיִּב םיִמָמֹוקְתמִמ "םיסוח עישומ יִדְסַח "הָלַּפַה
 :יִנָריִּתְסַּת ךיפְנָּ לצְּב ןיעדתַּב ןֹוׁשיִאַּכ יִנָרְמָש
 :יִלָע ופיקי שָפָנְב יביא יִנּוּדַש ּוז םיִעָשְר יִנָּפִמּפ

 :תּואְגְב ּורְּבִּד ומיֿפ ּוָרְנַס ֹומּבְלֲח
 :ץֶרֲאְּב תֹוָטְנַל ותיִשי םֶהיִניִע ינּובְבְס הָּתַע ונְרְׁשֲא

 :םיִרָּתְסְמְּב בֶׁשי ריִפְכְכְו ףרטל ףוסְכְי הָיְרַאְּב וניִמְּד
 :ףברח עָשְרַמיִשפ ,הַמלפ ּוהָעיִרְבַה ויָנָפ המדק הוהְי הָמּוק
 יםייחב םקְלֲח דָלַחָמ םיתממ הָוהְ םיִתָמְמי

 :םָהיֵלְלּועְל םֶרֶתַי ּוחיִּגַהְו םיִנְב ּועְּבָשִי םנטב יאֵלמְּת 'לְניִפְצּו
 :ָּדַתְנּומִּת ץיקָהְּב העְבְשֶא ךיִנָּפ הָזֲחֲא קֶרַצְּב ינא5

 הָריִשַה יִרְבְּדד תֶא היהילורַבּ רשָא דָוְדְל היהְי דָבֲעל חצנמלי 18
 רַמאינ> :לּואָש דימו יביא ףּכמ ותוא הוהְי-ליִצַה וטוב תַאְּזַה

 :יקָזִח הָנהְי ְָמָחְרֶא

 וָּבהַסֶחֶא ירּוצ ילֶא "יִטְלַפְמּו יִתְדּוצִמּו יִעָלַס והנה
 :ייִבַנְׂשִמ יִעָשַי ןֶרְקְו יִּגְגָמ
 :עשא יביאו הָנהְי אָרְקַא לָלְהִמ

2 6 oi 6000006 pov | 3 51 6 GAZ Hie 5 ‘n] vel יִתַמְָז et trsp accent | 
  velךיָתֹוצִמ  prb. crrp, 1יִּתְרַמְׁשְנ | ל  prb crrp | 4 5 trsp + cf 2S 18,12, vellל

tale quid | 5 ft 1 ּוכְמִּת vel ירושא ְּךַמָּת | 7 * ₪16 Mss אָלְּפַה | * 6 
7006 éeAmiZovracg €ri dé | IO prps ֹומָּבְל בֶלַח || דד * mlt MSS ניִרְׁשַא IMS 

  Hie(יִנּורשא)  $ laudaverunt meינורשא),  6* exBaAdvreg ue (aramינורשא,
incedentes adversum me (id); prps ‘JW. || * 865 Hie recte יִנּובְבְסה 0 
et mlt MSS ₪ ּונּובָבְס | 12 6 טח096\6צ ue = וניַמָב 6 זז psצp ;יִנּומְּד conjg [| 
I3 prb 6 v 14 conjg | 14 ** crrp; pro (גזל םיִתַמִמ/) +-םיִתְמִמי 6 6 
ExOpwv (I vekpdv = (יִתָמְמ et 676 SAirwv (sic 65 95 5 A dard Teovnkorwv 
bis (= DnB), Hie a viris ... gui mortui sunt; pro Dn 6s; םֶקְלַח; hee 

 | ףֵּכִמּו  compl MSS 6 28 21ד , | Ps 18פא 0 ףנּופצּו | < 8 אָלָּמִּת
 ? ? 41 (vel alל |  sed 1ךֶמָמֹרַא) | 3% 1555 25--יל, Sקזק( 25 > =
 . cf 25יִנֲעְׁשּת םָמָחַמ יָמּנִמּו  et insלש

 א 10



 18 םילהת 26—18,5

 :ינּותעבי לַעיַלְב "ילחנו 'תֶוָמִ"יִלְבָח יִנֹוְְפַא5
 :תָומ יִשְקּוַמ ינּומְּדְק יִנּובְבְמ לאש ילָבָת

 עּוׁשֲא יִהלֲא-לָאְו וה ארְקָאו ילד רַצַּבל
 :לל7| :טִגזַאַב אֿבת ווינְפְל יִתְעְוׁשו ילוק ּולָכיֵהַמ יעַמְׁשִי
 הֶרָחיִּ ושעָגְתיו וזגְרי 'םיִרֲה יָדְסומּו ץֶרֲאָהו שַעְרִתַו שַעְגִתַול
 :ּונָמִמ ּוָרעֶּב םיִלחג לכאת ויֵפַמ-ׁשֲאְו ופָאְּבו ןָשִע הָלָע
 :וילְגר תַחֶּת לפרעו דָריַו םיִמָש טיויס
 :תּוְריֵפנּכדלע אלו ףעיו בּורָּכדלע : בכרי

 :יםיִקתְׁש בע םיֿטײיתַכְׁשֲה "תְכִס ויִתוביִבְס 'רתְס" ךשח יתנו
 :שָאהיילחְגְ דָרֶב ורבע ויֵבֲעי וגב נמי
 :ישא-ילחגְו דרבי ולק ןתַי ןויִלָעְו הָוהְיו 'םיִמָשַּב "םעְריַוי+
 :םָמָחִיַו בר םיִקְרְבּו" םציפוו יויִצָח חלש
 לב תֹוָדָחֹומ "ּולָנִַו יםִיַמ יקיִפֲאואָרי6

 יס ַתּוָ תמש הָוהְי ָּךֶתְרעְגִמ
 :םיִּבַר םִיָמִמ יִנָשָמַי יֵנֲחָּקִי םּורָמִמ חֶלֶשיי

 :יִנָמִמ ּוָצְמָאַדיִּכ 'יֵאְנׂשִמּו זע "יבְיאִמ יִבָליִצְי
 ר משכל הָהְיייַהיַו יָדיֵא םויָב ינקו

oeיִל ביש יב רב יקר הוה : 
 :יהלאמ יִתעַׁשְר"אלְ הָוהְי יֵכְרַּ יִּתְרַמְׁשִכ

 :"יִנִמ ריִסָאיאְל ויָּתְקִחְו יד ויטּפשמ-לכ יּב3
 | :ינועמ רמתשאו ֹוּמְע םיִמָת יִהָאְו
 :ויָניָע רגל ידי רָבָּכ יִקְדְצְכ ל הָוהְיְדבשיו<5

 :םָמַּתִּת םיִמֶּת לֶבָגםע רַפַחְתְּת דיִסָחְ"ע<

 5 *16 25,יִרְּבָשַמ | * 256 םִיָמ | < 25 516 | | 6 25 יִנָּבַס | }7 * 25 עמשיו |
 5 61 6 25 | 8 250 שעָּגתִיַו | b-b 2S םיִמָשַה תודסומ | זז romss 25 אָריַו
 1 4 || ז2 * 66 25 תשיו 1 b-b crrp || 5 < 25 | % 25 תוּכְס; 1 4 || < 5 תַרְׁשַח |
 1 ₪ יִבַע cf Az || 13 °° 25 יִלָחְנ ּורֵעָּב; 66 61 ויבע (6 Hie םיִבַע | 4 ג 28
 sine | || b nonn MSS 6 'שמ, 5 : שמ | 66 dlc 6 25 || 15 ° 25 D'צ || 5

{orpayev aorpamv) cf Ps 144,6 | ° 25% Del |256 (אס\  cקָרָּב, 1 קֶרָּב קרביו  
 16 * 25 D) | * 25 sine ] || 5 25 n_נִּב | % 25 1פַא | 18 * 656 6 יביאמ |
 ל ו > 25 | צח ל > 25 | 20 = 1 6 25 יִתא בָחְרַמל אַציַו | 2: * 25 יִתְקדָצְּכ,
 id 25 || » 25% 650 (733), 1 ₪ cf 25 | 23 °° 25 הָמָמַמ רּוסָא, 25%%

t add.וט הָרָּמַּתַשֲאְו | 26 5 רוב, eמ}4 || 24 25 תprיֶּנָמ (?) רּוסָת; 1  



18,27—46 PSALMI 9I9 

 :ילתַּפְתִּת שקע"םעְו ירָרְבִתִּת רֶבָנ"םע*ז
 :ליִּפָשַּת יתּומְר םִיניעְו עיִׁשּות ינֲעדםע הָּתֲאיּכ8

 :יִכָשָח ּתיִגַי יַהלֲא יהָוהְי יָרְג ריִאְת הָתֲאדיכפ
 :רּוׁש-נָלדַא יהלאַבּו ידּוָדְג ץֶרֶאי ְךְב"יס
 הָפּורְצ הָוהְיתְרְמִא ּוָּכְרַּד םיִמָּת לֵאָהי

 ו יםיסֹחה ולכל אוה גמ

 זיק יָת ו למ נראה לאה
 :ינדימעַי יֹֿמָב לַעְו תּוָלְיאָּכ יֵלְנַר הָנׁשְמּי
 :יָתֹעְרְז יהָׁשּותְנ"תֶׁשְק יהָתַחְגְו הָמְחְלמִל יִרָי דָמַלְמ
 :יינַּבְרת 'הְתְנְנַעְו ייִנֵרְעְסת נימי" יעשו ןגְמ "לתת
 :יִלְסְרק ּוֲעֶמ אלו יֵּתְחַת יָרֲעְצ ביִחְרַּתֹז
 :םָתֹולּכירע בּושָאדאְלְו םניִׂשֲאָו יביוא ףוָּדְרָאפ
 :ילגר תחת לפי יםּוק לְבִיֹי-אלְו םַעָחְמָאé"פ
 :יּתְחַּת יֵמָק עיִרְכַּת הָמָחְלִמל ליַח יִנֵרזַאְתפ

 :יםתימְצַא יְֵׂשְמו ףֶרע יל הָּתַתנ יביא
 :םֶנֶע אָלְו הָנהְילַע /עישומ ןיִאְו עושי
 :"םקירא תוצוח טיִטְּכ יַחּוְיִנָּפְלע רֶפָעַּכ םקָחְשֶאְו 3

 יםע יִביִרִמ נמלת
 :יִנּוְְבַעַי יִּתְעַדַאְל םע םָיוג ׁשֹאָרְל יִנָמיִשְּת
 :יל=ושֲחכי רֶכָּניִנָּב יִל ּועְמַׁשִי ןֶזֶא יעמשלו5
 :"םֶהיִתוְרִגְסִמִמ ףגרחיל לבי רֶכָנדיְב

 27 * 25 רֶבָּתַתג 1 רָבגְתִת רוב םעו | * 5 'לָּפָתִּת | 28 == 255 ףיניעְו
 םיִמְרְלע, 6 ₪ 25% םיִמָר יניעו | 20 = 01 ריִאָּת 6 25 צו הוהי; טפק , | * 5
 הוה | 30 =;pזל 1 רַדָּ yn cf 256% reppayuévos )= רֶדָּ) | 31 * ? ץפ

 nonn exc | *= 1? םיסוחל | 32 * 1 6 25 לֶא | * 25 יֵדֲעְלַּבִמ | 33 * 25 יִזּעָמ |
 , | 35 * 25 IMS nid] (cf 56 Hie)רמו | 34 16 6 2555 16 תמָּב 25 5
 |  a 6 28(טסט )התת( | * >25% || 36 = 655 256 יעשי, 36 עָשי || ל-* 6
  (vel nay) etעור (raid(e)ia), prps nףתנעו 605 ףֶתונע 255556 25 5

 | יִנפַכְּת | 4 0 יִנָרות איה, וג 6 6 תַּצָנְל | 38 25 םֶדיִמשאְו | 30 * 25--םֶלְָכַאְו
 ל-ל 25 ןומוקו || < 25 ין = 86 || 40 25* ינרזתו | 4ז = 25 'ִצַאְו 'ִמ 116 'ִצִּ

 . =  | 43לֶא  exc || 42 1 6 5יאנשמ  frt 16606; 81 vb ante'צתו) 25655(
  | 44 5ץֶרָא"רַפַעַּכ (259% = עפ); קזמ 1 בחר רַפַעַּכ | * 16 25586 םקדַא

‘hI || > 25 ימע, 6* 25% םימע ; ₪ 49° huc trsp | 45 °2S .עומשל 2S b ante 
e habet | * 25 |יל ּולְבַי 6 יש ּולְבי sּוׁשֲחַּכְתִ, קוט 1 ּוׁשֲחָכי | 46 * 6 ולב קצק 

 ל 25 ּורְגַחִיְו; ספ ּודְרָחְ | < 5 םֶהיִתולְסּמִמ



 20 םילהת 19,15—18,47

 :יעָשְי יֵהֹלֲא םורָיְו יָרּוצ ּךּוָרבּו הָוהָיהיַחז
 :יִּתְחַּת םיִמַע רַבְדַו יִל תֹומָקְנ ןתוגה לאה
 :יִנְליִצַת יסָמָח שיִאַמ יִנֲמְמֹורְּת ימקהןמ' 'ףָא יֵבְיְאַמ ייִטְלַפְמי

 :הָרמזא ךְמשְלּו יהיהְי םיוגב' ְואי ןכְלַעיפ
 וחיִשְמְלודָסָח הֶׂשֲעְו יכל תּוָעּוש לְּדנַמי

 :םלוע"דע ֹוְרוְלּו דְוָדְל
 ש :דֶוָדְל רומְזִמ הצנמלי 9

 :עיקרה דיגמ ויָדי השעמּו לֶאדדובָּכ םיִרְפֹסִמ םִיַמְׁשַה*
 : :תַעְּדהְּוחְי הלל הללו רֶמֶא עיִּבִי םֹויָל םוי
 וכ עמשנ ילפ  םיִרבְּד ןיאו רמאְדְיאי
 היל לב הָצְקְבּו יםּוק .אָציוץרֶאָהלָכָּב

 42 צמָהְּב לָהָאֲש 'שָמָשל
 :חַרֶא ץוָרָל רֹוּבְנְּכ שיִשָי ותָּפְחַמ אצי ןְתָמְּב אה
 םָתֹּוצְילע תפוקת ֹואֵצֹוִמ וםִיַמְׁשַה הצקמז

 :ותָמִחַמ רָּתְסִנ ןיֵאְו

 שָפָב תַביִשְמ הָמיֵמֲּת הָוהְי תָרֹוּתי
 חש Lיתפ תמיכְחמ .הָנֶמֲאֿב הָוהְי תָרע
 בֶלייֵחְמשִמ םיִרְׁשי הָוהְי ירק

 :םיָניֵע תֶריִאְמ | הָרָּב הָיהְי תֶנְצַמ
 דַעְל ? תר הָרוהְטוהְוהְי תַאְרַי

₪ 

oe ... 

 בב ומ .בֶהְּזִמ םיִדְמֲחנַהי

 :םיִפּוצ תֶפְנְו שַבְּדִמ םיקּותָמּו
weבָר בקע םרמָשב םֶהָּב רָהְזְנ רבעי 12 : 

 ;"יֶנְקנ תֹוְרָּתְסַּנִמ ןיִבניִמ תֹואיִנְׁשי

 יִברלׁשְמ-לא נע ךׁשֲחויםילזמ גי
 :בָר עָשְּפִמ יִתיקִנְו 'םֶתיִא זֶא

 :יִקַאְגְו יכוצ הָנהְי יְִיְנְפְל יב ןוָיְנָהְו יפדירְמא ו ןוצְרל ּנָהיּופ
 48 25 דירמּו, קזקצ דָרַמּו י6| דדורו | 49 * 25 יִאיִצּומּו | ל 16 6 יביאמ

invers; 1םיִסָמֲַח | 50 * 25  AN; trsp accent | °° cf ad 44 || d 2S 
 ְְמַׁשְל םִיּוּגַּב הוה | Ps 19, 5 * קזק םֶלוק | * p MS 'לו | * קזקצ םִיַּב, גו
 םֹוהָתְּב | 7 355 6 דע | זז גז זָּפַמּו ן 13 ? פק ₪ ₪ 2 | 14 * 6 םיִרְִמ |

 ל 8 יב | < Var Dn; trsp , | 15 6 4-דיִמִּמ



20,1—21,14 PSALMI 921 

 .ודְורָל רּומָזִמ ַּצנְמַלי 0

 דעס es ׁשֶרקִמ רע"
 :הָלְס הנשי דל .יָתהגַמ"לְכ רכזי
 .אָלמְי ard כלב יִדְלת5ְ

 יָת הוה למ
 וחיִשְמ הוהְי עיִׁשוה יב יִּתְעַָי הָתַע

 :וְניִמְי עשי תֹורּובְנַּב ושדק יִמָשִמ ּוהָנֲעַי
 :יריִכְזנ ּוניִהְלֶא יהָוהְי-םְׁשְבּונֲחֹנַאו םיִסּוסב הָלֶאְ בָכָרְב הָלֲאֿ
 :דָדֹועְתַּנַנ ּונָמַק ּונְחנֲאְו ופנו ּעְרָּכ הָמָהַפ

 :ּונֲאָרְק"םֹווְב 'ּוננעי לה יהָעיִׁשּוה הוה

 רֶאְמ יליני-יהמ תושב לממש ב הוה
 :הָלַס ְתְעְגָמ"לּב ויָתָפש תש ל הָּתְתָנ ֹוּבל תַוֲאתצ

 דעו .לםלוע ימי דבא ול הָּתַתְ למס לאש וםייח

 זויל הת רו דו .ףַתָעּושיּב דובב לני
 :ךינָפתֶא הָחָמְׂשִב ּוההַחְּת רַעָל תֹוָכְרְב ּוהָתיִׁשְת"יָּכי

 :טֹומיחלַּב ןויְלָע דָסָתְבּו הָוהיַּב חטב ךָלָמַהְדיִּכ
 :ךיִאְנְש אָצְמִּת נימי יביא ּףְדְי אָצְמתִ

 םלכאתו םַעְלַבְי ֹוּפֲאְּבי הָוהְי ךיִנָּפ תַעְל שא רּוגתְּוומָתיִׁשְת

 :'שא] :םֶדֶא ינְּבִמ םֶעְרזְו באת ץֵרָאמ ומרי
 :ּולָּויילְּב הָמזְמ ּובשְח הָעְר ִיְָע ּוָבִכיי

 :םָהיֵנְפ"לַע ןְגּוכְּת ףיִרְתיִמְּב םֵכָׁש ומַתיִשְת יב
 :ִךַתְרּוְבְּג הָרְמַזְנְו הָריִשְנ ְּךּועְּב הָוהְי הָמּוְי+

4MSS 8ףיִתחְנִמ, 6 116 ְּךְתָחְנִמ | *  mlt MSS20, 3 ₪11ושְדְקִמ | 4 *  Ps 
peroAuvéncduedaהוהי | 6 6  +$ sMSs GAףיתלועו | < מ 1 הנשי | 5  

 (לּנְנ ץel ליִּרְגַ); קrps ליִנָנ | 7 A5 116 8 תַרּובנָּב 6[ 21,14 | 8 * >6% |
Plc 61 ריִּבנַ | זס 3 טפס , |  fortes sumaus, frt5 61155 ןו6יץ0 טעה 8  

 Hie ּונָנָעַנ) vel עישוה ,in a | Ps ar 2 * >658 116 || ל br 0 לני | 7?
gl | 12 pcםֶלּעְל | ל 1? ּוהָוְרִּת | 9 קזק ץחְמִּת | זס ==  dl | * pc MSS 

MSS 6** nnn | 14 Mss 6 Hie .ֶךיִתֹרּובְּג 5 
Biblia. 59 



 2 םילהת 223

 :דֶוָדְל רֹוָמְזִמ רחשה תָלְּיִאדלַע ַחָצנְמלי 2
 יַהלֲא :"יִתְנַאש יֵרְבַּד יִתְעּוׁשיִמ קוחְר יִנָּתְבוע הָמָל יא יִלֵא*

 :יל הָיַמּוד"אְלְו הָלַילְ הנעת אָלְו םֶמֹוי אָרְקֶא
 :לֶאָרְׂשִי 'תוַהְּת בשוי ישוְרְק הָּתַאו
 :ומְטְלַפְּתַו ּוחְטַּב ּוניִתֹבֲא ּוחְטְּב ב
 :ושובדאלו ּוחְטְב ב ּוטְלְמַגְו ּוקעֶז ד ףילַאפ

 :םע יּובּו םָא תַּפְרָח שיאדאלְ תעלות יִכֹנֲאְול

 :שאְ ּעְיְי השב ּוריְִפִי יֶל ויעל יאָ
 :וּב ץֶפָח יּכ ּוהָליִעי ּוהָמְלַפְי הָוהְולֶא לי
 :יִמָא 'ידש-לע 'יחיטבמ ןְטָּבִמ *יחג הָתַאְיכי
 :הָּתֶא יִלֲא יא ןָטְּבִמ םֶחָרִמ יִּתְכְלָשָה ְךֶלֲעיי
 :רזוע ןיִא"יִּכ יהָבֹורְק הָרָצייִּכ יֵּגמַמ קֲחְרְּתדלַאיי

 :יִנּורְתּכ ןָשָב יֵריִַּא םיִּבַר םיִרָּפ יִנּובְבְמי
 גאו מ הירַא םֶהיּפ יִלָע ּוצָפ

 :יִעָמ דותב סמ גנו בל הי
 ייֵחֹוקְלַמ קָּבְדִמ יִנְושְלּו ייהכוׂשְרֲהַכ שבי =

Aיִנָתְּפִשֶּת תֶוָמ"רַפעלְו : 
 יִנּופיִקַה םיִעָרְמ תרע יםיִבְלָּ יִנּובְבְס יכל
 לג יַד אפ

 :יב-ואָרי וטיֿבי הַּמַה יִתֹוגצע-לּכ רַּפסַא5 4
 :לֶרֹונ ּוליפַי יׁשּובְל-לַעְו םֶהָל יֵדְנְב וָקְלַחיפ

 :הָׁשּוח יִתְרְזע יתּוליא קֲחְרַּת-לַא הָיהְי הָּתַאְו>
 :יִתְדיַחי בלדי יִשָפַנ בֶרָחַמ הָליִַהְיי
 :יינָתיִנָע יםיִמר יֵנְרִמּו ירא יפמ ינעיִשוה=>

 ַָלְלַהַא לֶהְק ךְתְּב יחֶאְל ךמש הָרּפְסא
ft dl; trsp +; 822, 1 656 תֶליָא | 2 * קז יִתָעְושמ (וש מ( || ל-*  Ps 

cfב  Hie sag || ° prpsתלהת, 65  plMSSל  || GA ey &riwיתאנש | 3 41ן | 4*  
6S Hie1לַאְג (קזס לא לגג | דס * ?1,6 יֶזוג |  a1לני  Hie 3 ($f), prps71.6 || 9 65  

 יִתָטְבִמ | < 635 16 ידשמ | 12 יי 81 הָבְרְק יל רצ | 15 ?vb exc | 16 "1 יִּכְח| -

Com-מ קַּבְדִמ ו 'ֹמְּב 'מ | צל *6 + םיִּבר | ל 06 יִרֲאַּכ, 115 ורֲאָּכ, ' frtל 1  

prps ;(יראכ [00 Znrodvrec6 ] 5) ּורָאָּכ veז ּוראָכ Vיראכ,  :M5קוט( ּוראָּב ,  

 ּובֲאַּכ, a1 ורְּתְכ | 7 יִתֹובְַּע cf 1j 9,28 | 22 * mlt MSS םיִמָאְר || ? כז יִתָיַנֲע

 )6 thv taneivwoiv pov, sim ZS Aumiliationen eam), al יִנְרע
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 ּוהּורְּבּכ בָקְעַי עַרָזלְּכ ּוהּלְלהוהָוהְי יאָר
 :ילֶאְרְשְי עָרְְלָּכ ּונָּמִמ יּורְגְי
 ינָע יתּונע ץקש אלו יהָוְב"אְל יב

 :עָמֶש ויִלֶא 'וַעּושְבּו ּונָמִמ ויָנְפ ריִּתְסַהדאָלְ
 :ויִארְי דָגְב םלשא יִרְדָנ בר לֶהָקְּב יִתְלְַת תא
 וישר הָוהְו ְָּלַהָי ּועָבְשִיווםיִוְנע ולְכאְוז

 :דַעָל םֶכָבַבְל יִחְ
 ץֶרָא"יִמְפַא"לְּכ הָוהְיְלֶא ּובְׁשיְ ורכז
 :םִיּג תיחְּפְשִמילָּכ יִנֶפָל ָוחַּתְשִו
 :היָח יאל] :םְיגּב לׁשֹמּו הָכּלְּמַה הָוהיִל יי

 "ושָפַנְו רֶפָע יִדְרוְולּכ וערכי ונפל ץֶרָאיַגְׁשּדלכוּוֲחּתׁשוו ולְכָאּפ
 דָלונ םעל ותק ודיג יואב :ירודל ינדאל 'רָפְסִי וְָבְַי ערי"
 :יהׂשֲע כ דוד רומָזִמי 3

 יִנָציִּבְרִי *אָשְּב תוָאְנְּב < רָסֲחֶא אל יער הָוהי

 בֶבֹוׁשְי יִשְפַני .:"יִנָלהְְי תַחּונָמ יִמדלע
 :וָמְש ןַעְמְל | קְדָצלָנְעַמְב יֵנֲחְנִ
 עֶר אָביֵא-אְל תֶוָמְלִצ אָיְְּב ָךלַאיִכ גי

 :ינְמֲחְנִי הָמַה ּךְּנעֶׁשִמּו ְךֶטְבַׁש יִדָמַע יהָתַאְיִ
 יררצ דנג ןְחְלְׁשוינָמְל ְךֵֹּת
 :הָיַור יפוכ ישאר משב ָתְנשד
 יח ימְילְּכ יִנּופְְּרי דָסָחְו בֹומוּדַא

 :םיִמָי ךרָאְל הֹוהיתיֵבְּב יּתְבִׁשְו
 רֹומְזַמ דֹוְָלי 4

 .) = ָב יֵבְׁשְיְו לבת ּהָאֹלְמּו ץֶרֲאָה הָוהיִל
 /ָּתְָּכְי תֹוָהְנ"לעְו  הָרְסַי םימידלע אוהדי

 ושרק םקָמּב םוקיײימו \ הָוהְידרַהְב הלעירימ:
 24 °° frt add || ל KV (non Or*°) 6 ןרוגי | 25ftvb exc || ל 1? תונע(ל) |

 => 6 יעושבו יִנָמִמ | 27 6 a 600500 007% sim 8 || 28 1115 68 Hie ויִנַפְל |
pc MSS 5366/5 ישפנו | <  MSS29 16 65'מ אּוהְו | בס *1 שי ול ךַא || ל 6  

 Hie דל | 5 Vrs nn | בז * 60 יערז | * prb 1 6 65 רפסי || © prb 1 6 6S רוד,
 al רודל | 32 516 6 :אָבִי 6 6 רזד ;conjg פק : .ll 69 +-הוהי | 5 23, 2 *6

 + 66% = Dy | * trsp + | 4 5% fit dl; trsp , || * prps יִנחְבַי al יִנְנֲהַנְי | 6 5

 יִתְבָשְו ג יִּתְבָשִיְו 661 56 Hie e¢ 20///000( | Ps 24, 2>650 || 3 IMS 3 רַהְּב,

*59 



 924 םילהת 25,15—24,4

 וְׁשְפנ *אְוָשל אָׂשְניאְלורְׁשַא בָבְלרַבּו םיִּפָכ יָה.
 4 :"הָמְרמְל עֵּבְׁשִנ אוי
 :ועשי יהלֲאַמ הָמְרְצּו הָנהְי תַאַמ הָכְרְב אשי
 |:הֶלְס בלעי יִּדיִנפ ישְקְבְמ יושרד רוד הז

 :דֹובָּכַה ְךֶלַמ Nia סלע יִחְתַּפּואְשּנַהְו םכיִׁשאָרו םיִעש ואש
 :הָמְָלַמ רוָּבִג הוה רֹוְבִגְו זּוָזִע הָוהְי דוְבָכַה למ הז ומ
 :דֹובָּכַה ךָלִמ אביב םלוע יִחְתַּפ ואש םֶכיִשאָר םיִרָעְׁש ּאָש
 . *הלס דובְּכַה ףלמ אּוָה תֹוֲאְבְצ "הָוהְי דובְּפַה דלמ ה הֶז אּוָה ימי
 דולי 25

 :יאָׂשֲא ישפנ הוהְיְךָלַא ₪
 :יל יבוא ּוצְלַעַיהלַא הֶׁשֹבֲא-לַא יִּתָחְַבָךְּב יהלַא

 :םקיר םיִדְּוְּבַה ושביל ושבי אל יקל םנפ ₪
 :יִנדְמל ךיִתּוחְרֶא יֵנֲעיִדֹוה הָוהְי ְּךיֶבְרְּצ ₪
 יֵעְׁשְ יהא הָּתַאדיִּכ : יִנָדְמִלְו ךְּתמַאְב יִנְבִיִרְדַהְי ה
 :םויהְדלָּכ יִתיוק ךתוא ₪
 :הָמה םלֹועַמ יִּכ יִּדיֵדָסַחַו הָוהְי ְךיִמֲחַריירְבְזפ ₪0
 הָּתַא"יִל"רָכְז ְּּסַחְּב רֶכְזִתִלא ייִעָשַפּוו יִרּועְנ תואָטַחז (ח)

 :*הוהי ָךְבּוט ןעמל

 ְָרָּב 'םיִאָטַח הָרוי "בלע הָוהְי רֶׁשְיְזבּוטי ₪
 :ֹוכְרַּד םיִוָנע דַמְליִו טַּפְׁשמַּב םיִוָנִע ְךְרדַפ 0
 :ויתֹרֲעְו ֹותיֵרְב ירָצְנל תַמָאְ דָסָח יהָוהְי תֹוָחְרֲא"לָּב 0
 :אּוהדבר יִּ יגועל .תחלסו הוה ְךְמַׁש-ןעֶמליי 0(
 :רָחְבִיךרָדְּב וגר | הָוהְי אָרָי ׁשיִאָה הָזרִמִ ₪
 :ץֶרֶא שריי ועְרזְו ןיֶגָּת בֹומְּב שפג ₪
 :םעיִדֹוְהְל ותיִרְבּו ויָאָריִל הָוהְי דוס ס)
 :יִלְגַר תָשְרַמ איצוידאּוה יכ הֹוהְיהלֲא דיִמָּת יניעו5 ₪)

Q compl MSS ‘WDJ; 1 |]ושפנ  mlt MSS 1 min || * K mlt MSS Vrs4 *  

 e fit add | 6 * K= ושרל, 1 6 0 ויָׁשְרּד 658% הוהי ישר | ל 6י והלא נפ
 | 5 8 יֵהְלֲא יִנָּפ 1666 | 9 16 pl MSS אנ[ cf7 || ro * fit ins יֵהֹלֲא |

Ps 25, 1 prb vb nonnulla exc; prps 5c huc trsp | 2 dl | 3 1ל >6 ||  
 ובָשי | 5 4MSS 6S nN}; frt stich exc, cfad7 6 36 1 | 6° Var "רֶָכְז |

prbé vel c dl; +81 01 הוהי 6 65 | ל * כצט 61 6 8 || °°  conjg,5 ₪6 6 2  

 6 post 5 trsp || 8° 5% ₪1 || * ?1 םיִאטח || 9 !fit וטְּפָשְמְּב | זס = 1 ויָתחְרֶפ |
 14 ? 1 עיִדּוי םֶָהָל, ג1 :₪ ְֵפָח.
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 :יָנֲא יָנֲעְו דיָחְידיִּכ יֵנֵנֲחְו ילֵא-הנפיפ פ)
 :ינָאיצוה יֵתֹוקּוצִמַמ ּוביִחְרַה .יבָבל תֹוָרְצל (צ)
 :יתואטח"לָבל אָשְו ילמעְ יינע הַאְרצ ה

trיִנואנְש יסָמָח תַאְנַשְו ּובָריכ יביָאיהָאְרי : 
 ָָב יִתיִקָחחיִּכ שובָאדלא :יִנָליִצַהְו יֵׁשְפג הָרְמָׁשִ> ש)
 :יִףיִתיּוק יִּכ יִנּוָרְצַי רֶׁשְיְו"םִתז (ת)

 :ויָתורְ לפמ לֵאָרְׂשִי-תֶא םיִהלֲא הָדָפ*
 ודל 26

 :דַעְמָא אָל יִּתְחַמְּב הֹוהיִבּו יִּתְכָלָה יֵּמְתְּב יִנֲאדיְּכ הוהְי יִנֲמְפָׁש
 :יֵּבָלְ ייל הר יִנָסַנְו הָוהְי יִנֵנֲחְּבל

 :אֹובֲא Be megs םעֶו אושיות" יִתְבׁשאל

 :בָׁשֲא אָל םיַׁשְימעֶו םיִערְמ לֵהמ יִתאָנָש
 :הָוהְי ְּךֲחַבְזִמ"תֶא הָבְבְסַאְו יֵּּכ ןקנְּב ץֶחְרֶא
 :ְיִתֹואְלְפַנלּכ רַפסְלּו הָדֹוּת לוקְּב עָמָשלל
 ְָדובּכ ןְּבְׁשִמ םִֹקָמּו ְּךָתיֵּב ןוֵעְמ יִּתְבַהֲא יהוה

 :ִַח םיִמָד יִשְנַאַעְו יֵׁשְפַנ םיִאטַח"ַע ףֵסָאָת"לַא
 :דַחְׂש הָאְלְמ םֶניִמיִו הז םָהיֵדיְבירָׁשִאס
 :ינגִחְויֵנרְּפ .ךלא יִּמְתְב ינַאויי
 :הָוהְי ְְּרבֲא םיִלַהְקמְּב רֹוׁשיִמְב הָדָמֲע יִלְנרי*
 ודְוְרְלּו 7

 אָריֵא יֵּמַמ יֵעְׁשִוְו יראו הָוהְי
 :דָחְפָא יֵּמַמ ייחדזועמ הוה

 co ּולָשְּב הָמה יל יביא ירצ
 יִבְל אריאל הנחמוילע היֲחַּת"ֲא

 :חטוב יִנֲא תאֹוב הָמָחְלַמ יל םּוקְּתםִא

 שקבא ּהָתּוא הוה 'תאמ יִתָלַאָשו תחי
 ז7 cצצק; קצקs ּוביָהְרה 91 'מו ביַחְרַה ץe! קַחְרַה || 18 זק הָרְק, םּדק, לֵּבק,

et trsp 10 ante 18; 3MSS > 19 || * prps5 ₪21 םדק  cf ad 19 || rgבשק, הָחְק,  
5 e1 || 7 ק ft26, 2 א הָפּורַצ 0 הָפְרַצ | 6  Psםֶּנַח | 21 ומ 6 6 הוהי |  

servitiun |6 עומשל (עמשל) ; 1 | 8 * 8% 61 | < 6 600660 = םעב ? 3  
 זז 64 + הוהי | Ps 27,3 121155 אָריִא | 4 * 8 .תֶאַמ, ג דתֶאַמ.



 56 םילהת 27,5—-3;28

 יַײח יִמְו"לָּכ הָוהְי תיֵבְּב יִתְבׁש
 :ולָכיִהְּב רָקַבְלּו הָוהְייַעְנֶּב תֹוִזֲחַל
 .הָעְר 'םויְּב יהּכְסְבויִנְָּפְצִי כ"
 :ינַמָמורָי רּוצב לָהֶא רֶתְקְּב ינֵרּתְסִי

 יֿתּוביִבָס יֿפְיִא לע ישאר יורי הָתַעְו
 הַעּורְת יֵחְבִז ולֲהֶאְָב הָחְּבְזֲאְ
 :הוהיל הָרמֹזַאו הָריִשֶא

 :ינגעו ינגְו אמא ילוק הָוהְיְעַמָש
 :שקבא הָוהְי ְךינְפ"תֶא נפ ּושקּב יל רָמָאיֶהְל
 יָנָמִמוְךינְפ רתְסַּת-לַאפ
 תיָיְה יִתְרָע ְּךְָּבַע המְּביטַּת לא
 :יעְִׁי יהלָא יֵנְֵעַּתלַאְו ינשְטתדלא
 :יֵנַפְסַאְי הָוהיִו יָנּבְע יִּמֲאְו יב

 כרב הָוהְו יִנְרוֲהיי
 ברוש ןעמל רוׁשימ חרֲאְּב ינֲחנו

 יָרְצ שָפְְּב יינְֵּתּתילַאַי
 :יסָמֲח חפיו" רקָשדידע יבדומק יּ
 :םייח ץֶרֲאּב הֶוהְידבּוטְּב תואְרְל יִּתְנמַאָה אללי
 :הָוהְיְדלֶא הקו ךבל ץמַאיו קזח יהָוהְיְלֶא הק

 דְוָרְלי 8
 יִנְמִמ ׁשֹרֲחָּת-לַא ירּוצ אָרְקֶאו"הְוהְי ךיִלא"

eos eo 

 :רוב יֵדְרֹו-םע יִּתְלְׁשמַנְו יִּנָמִמ הֵׁשֲחָּתוַּפ
 לא יִעּושְּב יִנּנֲחְּת לוק יעַמְׁש

 :ףשרק ריִבְּד-לֶא - יִאָשְנִּב
 ןוא יִלַעָּפדםַעְו םיִעָשְרִדַע יִנָכָשַמִּתִַלַא

 :םֶבָבְלְּב הָערו םֶהיִעַרְימע םולָש רב
4 5 ? add cf 23,6 | 5 * mlt MSS D min; 2 ,כ Q Vrs וּכְסֶּב | * mlt 

MSS ם min | 6 * 65 Hie םירי || ל 6 יִּתְבבס (c 56 conjg); 1 fit הָבְבֹסַא ביִבְס | 
7 \>mlt MSS 65 | 8 prb crrp | g 8% vbb exc || Ir fit vbb exc; al 

om ש 'ל' || 12 * ft ins 6 Hie הוהי | ל יל 'ח וחיִפַיְו || 13 sic 41 )6 punct); 

>5SMSS; 6 6 ול 6 2 conjg; Hie 5 ego autem; % dl, vel post הוהי es 

exc (vel 1? (אלו | 14 = prb dl || Ps 28, ד * mtr incert | ° frtdl | 2° 
Hie + הוהי || ל ? ins ,הוהי 



28,4209 PSALMI 927 

 םֶהיִלְלַעִמ עֶרְכּו .םנָעַפְּכ םָהָלְָּתי
 :יםֶהָל םֶנּומְּג בָשָה םֶהָל ןֵּת םֶהיֵדְי 'הׂשעמְּי
 ויְָו 'השעמדלָאְו .הָוהְי יתַלְעְפדלֶא ּוניִבָי אָל יב

 = נבו אָלְו 'םסְרַהְי
 :יִנּונְחִת לֹוק עַמָשיִּכ הָוהְי ורב

 יִבְל חַעְב וָּב .יְִנמּו יִגָעוהָנהְיז
 :ונָּוהא יִריִשְמּו יִּבל "ולו יִּתרָזעָגְ
 :אּוה ֹוחיִׁשִמ תועּושי זוַעָמּו ומלדזע הוה

 ְךֲתְלֲחַניתֶא ךְרֶכּו ְּףָמע-תֶאוהָעיִׁשוה
 :םָלֹּועָה-רַע םִאָשַנְו םעֶרּ

 דִוְדְל רֹומְזמי 9

 םיִלֲא נְּב הָוהִיִל ּובָה
 :זָעָו דֹובְּכ הול ּובָה
 ומָש דּובְּכ הָוהיִל ּוֵבָה*

 :יׁשָדְק"תרְדַהְבי הָהיל ֲּחַּתְׁשִה
 םיִעְרַה דוְרְּכַהדלֶא םִיָּפַה-לע הוהְי לוק
 :םיִּבַר םִיִמדלע הוה
 :רֶדָהְּב הָוהְי לוק ֵַּכַּב הוהְיהלוקי

 םיִזְרַא ךבש ְהָוהְי לוק
 :ןֹונָבְלַה יְרֲא-תֶא הוה י רָּבְׁשִי

add Baleגבל  
 :םיִמֲאְרב מ וירש

 :שֶא תֹובֲהַל בצח הָוהילוקז

 | רָּבְדִמ ליִחְי הָוהְי לוקי
 :שדק רָּבְדִמ הוהְי ליִחְי
 תוליא לֶלּוחְיוהֶנהְי לוקפ

 = תרי ףָשַחַיַ
 4*°<8 | ל 2/155 6A יִשַעַמְּכ | 5° 101155 A תַלְעָפ | * 255 8

Hie ‘nn | % 6 Hie ‘an | 7 * trsp accent; ft [ dl; <8 || 5 60ישעמ | < 6  

kai =6007090 = ץלחיו ; 6 + | 0005 ןוסט  germinavit, E'6\)6/600ש, 5  

Hie ea, 9 ud || Ps 29, 1 58155 65 מעל;  cן (ירַאָש) יִרָשְב | 8 1  
év avi ayig avros (WTP *nצר(T)N3) || 3? 6 seq conjg || 6 prbםיליא |26  

 | דקריו; זזפק , | 9 קזק תולעי a1( תֹוליֵא pro תֹוליַא); ft עפ exc ve 61 הוהי לוק.

/ | 



 928 םילהת 31,8—29,10

 :דובְּכ רַמא לכ לָכיֵהְבּו
 בשִי ליּבַמל הָוהְיוס
 :םָלועֶל למ הָוהי בֶׁשי

 תי ומעל זע הוה
 :םִלָשַב ֹומע-תֶא ףָרְבְי הוה

 :דְוָדְל תִיַּבַה תַּכְנֲח"ריִׁש רֹומְזַמי 0
 :יל יביא תְחַמַׂשאָלְו יֵנָתיִלְד יִּכ הָוהְי ְךְמְמּורַא*
 :יַנֲאָּפְרִּתַ לא יִתְעּוש יהא הוה

 גרוב יָד יפה יִׁשְפנ לָאשְמ תיִלֲעַה הוה
 :ושדק רָבְְל ודּוהְו ויָדיסַח הוהיִל רמז
 :הָּנְר רקְּבלְו כב ןיִלָי בָרֲעְּב .גצְרְּב םיַח ופאְּבוענְר יי

 :םֶלועל טוּמָאלּב ינְלׁשְב יִּתְרַמְש יִנָא
 :לָהְבנ יִתיִיָה יִָּפ תְרִתְסִה וע יֵררַהְל הָּפְדְמַעַה ֶנוֶצְרּב הוה
 :ןָגְחְתֶא יָנֹדֲא-לֶאָו אָבְקִא היה יל
 :ּךִּתִמַא דיגיַה רָפע ךדויה תַחָשלֶא יִתְדְרַּב יֵמָדְּב עצְּב"הַמוס

 :הָחְמְׂש נראת .יקש ת ָתְחַּתַּ יל לוחמל * רָפְסַמ ּתְָפָהי

 דוא םֶלעְל ימלא הָוהְי םֶ אָ לובכ מרי ןעמליל
 :דוָדְל רוָמְזִמ חֶצְנְמְלי 1

 םֶכֹועְל הָׁשֹובָאלַא יִתיִסֲח הָהְיְְּבי
 אוי הָּמַה :ייִנֲמְלַפ ְךְתְקַדְצּב

 הָּתֶא יִתְדְוְצְמּ יעלסיגי ינעיִשוהְ תולוצמ תיל
 יל ּונְמַמ ּוָז תָשְרִמ יֵנֲאיִצֹות5 :יִגלֲהנְְו יֵנֲחְנּת" 'ְךמש ןעֶמְלּ
 יחור דיִקפַא ְךְרְּבכ :יִזּועָמ הָּתַא יִּכ
 אְוְׁשיִלְבַה םיִרְמְׂשַה יִּתאֵנְׂשִז :תַמֲא לֵא הוהְי יִתֹוא הָתיִדּפ

22 aos 

 ְִּסִחַּב הָחַמְׂשֲאְו הֶלינֲאֿ ;ִּתָחְטְּב ההיא יא

Ps 30, 4 K 6098 ,יִדְרויִמ 0 MSS AE Hie ₪ מ; 1 א || 6 prps עַָנ | 
8 prb crrp, יִרְרַהְל 6 ד א6\\6ו ןגסט 5 gloria mea = ירדה (sic IMS) || 

g mlt MSS הוהי, 6 6 יָהְלֶא | זז * 6 עַמַש | * 6 יִננַח | < 65 הָיָה | 13 6 | ₪ 
uov || Ps 31, 2 6-01 65600 ןו6 (יִנליִצַהְ 3° 115 + הוהי frt recte; hic 

et in vv sqq trsp : || * ₪ ןעמ | 4° 1MS $+ הוהי | °° 3 me consolatus est; 
prb dl vb | 5 prb 1 yg | 7 1 6 1MS et Vrs nN. 
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 :יִשְפַנ תֹוָרָצְב ָּתַעַדִי ייָנָעדתֶא תיִּפְר רֶׁשֲא

 :ילגר בָחְרַּמַב ּתְדַמַעַה בִיֹואידִיְּב יִנּתְרְִּסַה אלו

 :יגְמְבּו ישפנ" יגיע 'סַעְכְב הָשָשָע יל לע יִּ הוה נמי
 הָחְנַאָּב יַתונָשּו ײח ןוגְְב ּולָכ יִּכיי

 :לוששע יִמָצַעְו יחכ "יִנוַעְּב לש
 צאמוינכשלו הַָפְרֶח יִתיָיָה ירו"

 :יִנממ יְָנ ץוחְּב יאר יעל דחפו
 :דבא יִלְכַּכ יִתיִיָה בקמ תַמּכ יִּתְחַּכְׁשִגי
 ביִבְּסִמ רָֹנָמ םיִּבַר תַבּדיִּתְעַמָׁש יִּכ

 ּומֲמָז יִשְפַנ תַחְקְל יִלָע דַחְי םֶדְסֶוהְּב
 :הָּתֶא יֵהלֲא יִּתְרמֲא | הוי יִּתְחַמְב ילָעו ינאג5
 :יָפָרְרַמּו יֿבֹוֲא-דִיִמ יֵנְכיִעַה ימת דיי
 ְָסַחְב ינעישוה ךּרְבעדלע ְּךיִנפ הָריֶאָה ל
 :לואְׁשִל ּוָמְּדִי םיִעָשְר ּושְבָי ְּךיִתאָרָק יִּכ הָׁשֹובֲא-לַא הוה
 זּוְבְו הָוֲאַנְּב קָתַע קיִרַצ-לע תֹורְבְּרַה רֶקְׁש יִתְפְש הָנְמַלֲאָתיפ

 ךיִאֹריִל ְתְנְפְצרֶׁשֲאיּךְבּומ"בר המ
 :םֶדֶא יִנְּב דנג ְּךַּב םיִסוחל ָּתְלַעָּפ

 ׁשיִא"יַסְכְרַמ ךיִנָּפ רָתַסְּבו םָריִּתְסַּת>י

 :תונשל ביִרָמ הָכְס5 םֶנּפְצִּת

 רצ ריב יל סמ אילה כ הָיוּ
 יגיע דגְגמ יִּתְֹרגנ .יִזָפָחְב יִּתְרַמְמ יֵנַאוי

 -- יעְושַב ינוח לוק ְּתְעַמְׁש ןַכָא

 והא ג השע רֶתי-לע למ
 :הוהיל םִלֲחיִמַה"לְּכ םֶכְבַבְל ץמַאיו קוי

 ליְִּׂש דֹוָדלִי 2
 :הֶאָטֲח יופְּכ עַשָּפהיּושְב ירש

Io ° 1oMSS Dy | ® 6% dl | זז * 1 6 68 יִ_עָּב vel 6 2 ִ_pִּב | ל prb 
crrp | 12 prps דונָמ vel Via vel Nh; trsp accent || r5 frt dl | 16 prps 

 '₪ , | 22 * 41155 WKN | ° 3 electos (s0t elegit)הוהי +  | 20 35S 6יִפְּדַרְמּו
Baiov atrod | > <6, 3 ול | %* prps ,קוצמ תעְּב | 23 141155 יּתְרֶזְגְנ 5 

 יש.  cf Jon 2,5 | Ps 32, 1 * mtr incert | b Sextaיִּתָשְרְגְג



 930 םילהת 2-8

 נע ול הָוהְי בשָחְדאָל םֶרמיִרָשֶאי
 :הָיַמְר ֹוחּורְּב ןיִאְו

 :םֹוּיַה"ַלְּכ יֵּתְנַאְׁשְּב יֵמָצִע ּולְּב יּתְׁשַרֲחַה יב
 די יל רּבְכִּת הָלָיְַו םַמויּו יב
 :יהלְס ץיק ינבְרַחְּב ייׁשל יָה
 יִתיֵטְכ-אְל ינעו ידעידוא יִתאָטַ

 -ב יִתאָטַח ןוע אַש הא
 ףיִלֲאו דיִסֲח"לָּב לָלַּפְתִי תאז-לע5

 :ועיגי אָל ויָלֵא םיָּבַר םימ ףָמַׁשִל קר אֹוצָה תָעָל
 ינֵרָּת רצמ יל ירָתַסּוהָּתַאל

 :הָלְס .יִנָבְבוְסִּת 'טלפ יִגְר
 ךלת ֶּזרְָּב ףְרואְו לכשל

 :ּיִלֶא "ברק לב'] | :יִניֵע ףיֶלע הַצֲעיִא

 םולְל דע ןְסרְדגְתְְּב ןיִֿל ןיִא לרְפכ םִסכוונְְּת-לַא
 : עָשְרָל םיבואָכְמ םיִּבר

 :ּונָבְבוסְו דס הָוהְיְּב חָטובַהְ
 םיִקיִּדִצ ּוליִגְו הָוהיִב ּוחְמָשיי

 :בֶליִרָשּודלָּכ וניִנְַהְ
 :הָלַהְת הָואָנ םיֹרׁשִִל הָוהְיַּב םיקידצ ננו 3

 :ול"נרַמז רושָע לָבַנּב רֹוּנְכְּב הוהיִל ּודוה*
 :הָעּורְתְּב a וביִטיַה ׁשֶדָח ריש ול-ּוריש

 :ץֶראַה ר ה יהוה רָסָחי . טּפְׁשִמ הק דצ : בהאפ
5 

 :םֶאְבְצלְּכ ויֿפ ַתּוָרְבּו ושענ םימש יהְוהְי רבב

 :תֹוִמּוהְּת תֹוָרָצֹוֲאְּב ןֶתנ םיה ימ דָּגִּכ סגכז

 :לָבַת יִבָשְיְלָּכ ורּוגי ּונָמִמ ץֶרָאָהלּ הָוהְיִמ ואריה
3 compl Mss ּלָּב | + 3 6 as Hie versatus sun; .:M5+ו לָבִּי 

 ל 620 Hie יש 3 יִדָשְָל || < 0 ינברחב; 115 ינברחָּכ ₪6( 56 || % 6 ץוק |
 5 >6* | 5 * 6 (ץצשקוטס || * 2MSS GA ילע | © pc MSS 6A Hie 'פ |
 4 < Hie | 6 = crrp; prps 'W לוק רֵצֵמ, ג1 קֹוצַמ תַעְל טסו קֹוצָמ ֹואֵצָמ תֵעְל |
 7 *5רָּתַס | ל-ל crrp, 6A Hie 'פ יִּנָר; al al ינר |86 טד = הָצָעֶא

MSS33, 1 65 + דודל | 6  prb crrp || Psל-ל  || Prv 16,30 || 9 * 2MSS ‘Qn 
ft dl.צ דֵּנַכ = דאּגַּכ | 8 Vהוהיל, 1 4 | א "1 ּוּדְסַח | 6 == +  ורָבדְּב | 7 16  



33,9—34,15 | PSALMI 931 

 :לֶמַעְיַו הוצאה יִהָיַו רָמָמ אה יב
 :םימע תֹובְׁשְחַמ איִנַה םיֹוג תצע ריִפָה הוהְיס
 :רָדָו רֶדְל ובל תֹוָבְׁשְחַמ דמעֶּת םֶלּועָל הָוהְי תצעיו

 ל הלחנל רַחְּביֶעֶה ויל הָוהְידרַשַא יזגַה יֵרְׁשֲא
 :םֶרָאָה ינְב-לְּכיתֶא הֶאְר הָוהְי טיִּבַה םִיַמָשַמי
 :ץֶראַה יֵבְׁשי-לְכ לא חיִגָשַה ותְכָשְוכְמְמי
 :םהישעמ" לב לֶא ןיִבַּמַה םָּבְל דַחְי רצה 5

 :ַתֹּכ-בֶרּב לצנודאל רֹובנ ליֲח-בְרְּב עשונ למה" יאו
 :טלמי אל וליח ברב העּושתל סּוסַה רָקְׁשיז
 :ודְסַחְ םיִלָחְימל יארד הָוהְי ןיע הָנַהיא

 :בָעְרְּב םתֹויחְלו םֵׁשפַנ תֶנָמִמ ליֶצַהְלי
 :אּוה ְְּּגָמּו ּנֵרזַע הָוהיל הָתְּכַח ּונָשְפְי
 ּונְחָמְב שְדָק םָשְב יִּכ .ּונָּבְל חַמְשְי וָבְדיִכי
 כ ונלחי רשאפ ּוניִלָע הָוהיְךְְסַחיִהְיי
 :ךלינ ּוהָשְרְנִיַ ְךְלֶמיִבִ ינפְל ומעַט-תֶא ותונשַּב דולי 4

 :יִפָּב ותָלַהֶּ דמג תַע"לְכְּב הָוהְיתֶא הָבְרַבַא> א

 :ּחָמְשְִו םִנָנע משי יִשְפנ ללהְתִת ההבי
 חַי ָמָש הָמְמּורִנּו יִּתִא הָוהיְל לג ₪

 :יִנָיִצַה יִתּורּוְנְמלָּכמּו יִנָנָעְו הָוהְדתֶא יִּתְשְרִד5
 :ּורָּפְחְיְיְלַא "םָהיִנָפּו  'ּורָהְנְו "ויִלֶא 'ּוטיִּבַה5 ה

 :ועיָשוְה ויָתֹורְב"לְכִמּו יִעָמָש הוהיוי אְרְק יִנָע הק ₪
 :םצלחיו ויאָריִל ביִבָפ  הָוהְי"אְלמ הנח (ח
 :וְב"הָחָחָי רָבָנַה יָרָׁשַא הָוהְי בֹוטיִּכ ּואְרָו מְעַט ₪
 :ויִאְריל רֹוסָהֿמ ןיִאיִּכ ויֵׁשדְק הָוהְיְדתֶא ּואָרְוַ ס
 :יבוָמלְב ּוָָפָחִי-אְל הוי יׁשְרְְו ּובֲעָרו ּושָר יםיִריִפְּכיי ס)
 :םָכְדְּמַלַא הוהְי תַאְרִי יֵלועמׁש םיִנָבּוכְל* ס)
 :בֹומ תֹוָאְרל םיִמָי בהא םיײח ץֶפְחַה שיִאָהְיִמ יי (מ)
 :הָמְרמ רּבּדִמ דיִתְפָשּו עֶרמ ּךְנֹוׁשְל רני ₪
 :ּוהָפְדְרְו םוְלָש שֶקְּב בוטדהַשעו עֶרמ רּוס5 (ס)
 9 5 דַמַעִיַו | 12 ?dl | 14 115 ושדק | 15 6 דָחָי | 177 6 טלמי | 18 5

  | > cf;lcאלי | * 1 tוטיבה  | Ps 34, 6 16 5 (BAS Hieיניע 63
GAS Hie ּורָהְנַו | %1 6 6S Hie DJ: | 7 °1prb Vn] | 9 prb dl | זז prps 

 וישו.  vel 1םיִרְפֹּכ ?), ג םיִיִּבַּכ | * 41 בוט לכ



 932 םילהת 35,13—34,16

 :םֶתָעְושדלֶא וינָנָאָו םיָקיִדצזלֶא הָוהְי יגיעו ש)
 :םֶרָכַז ץֶרָאמ תיִרְכַהְל עֶר ישְעְּב הָוהְי נפ פ)
 :םליִאָה םֶתּרצ-לְּכַמו עַמָׁש הָוהיִו יוקעצ 5 (צ)
 :עישוי חּורִדיִאְּכִּדתֶאְו .בל"יִרּבְׁשנל הָיהְי בורק ק)
 :הָוהְי נצ םֶלָּכִמ קיּדצ תוָעְר תוּבר>פ (ר)
 :הֶרָּבְשִנ אל הָּנהַמ תֵחַא ויָתֹמְצע-לְּכ ירמשאו (ש)
 :מְׁשֲא קיד יאְנָשְו הֵעְר עָשְר תַתומָּתִ (ת)

 ב םיקחַ"לָּכ ּומָשאְי אָלְו ויִדְבַע שפג הָוהְי המ
 ודְוְרָליו 9

 :יִמָחְלתֶא םַתָל .'יִביִרְתֶא הָוהָי הָביִר
 :יִתְרַָעְּב הָמּוקְו הּגצְו ןֵגְמ קזחָהי
 יִפְדְר תאָרְקְל ירגְסּו תיִנֲח קָבָהְו
 :יִנֶא ּךְתַעָשִי ַשָפַבל מא
 יִשפַ ישקבמ מְלָּבִיְו ושב

 :יִתַעַר יִבָשִמ | ּוָרְפְחִיְו רוָחֶא ּונסִ
 :?החוה "הָוהְי אמ ּורייִנְפל ץִמָּ יהי
 :םֶּפְדְר 'הוהְי ךאלַמּ תקלקלחו רׁשֲח םֶפְרדדיַהְי5

 :יֵׁשפַנְל וָרפֲח ים םָּתַׁשְר יתַחַׁש יִלדּונְמָמ םָנֲחדיכ7
 יערי ּהָאוש ּוהָאוב תיל

 :ּהְּב"לּפי יהָאושב דְבְלִּת ןַמֶטְרָשַא ותְׁשְרו

 :וָתעּוׁשיִּב שיִשְּת הוה ליִנָת יפו
 ךומָכ ימ הוהְי ּהָנְרִמאּתו יִתְמְצַע לָּכוס

 :ולגמ ובאו יִגְָו גמ קָָחמ יִנָע ליצמ
 יולי יִתְע-אל רשא | סָמֲח ידע ןומוקייי

 :יִשְפַָל לוָכְש הָבּוט תחת הָעָר יִנּומְלַשְי
 יִשְפַנ םוצב יִתְיִגִע קֶש יִשּובְל םֶתולחְב ינאי
 16 ,trsp 16 et 17 || 18 656 + Dp 1 4 | 2ז 2155 6 + הוהי | 22 6
 תַתּומְּמ | 23 65 Hie הָדָּפ | Ps 35, ז * 6*+רֹומְוָמ | * 855 5 יִביִר |
 2 pl MSS 'p? | 3 * prps יִרָנסְ 0060000 | ל frt vb exc | 5 **?11כָאְלַמּ | 6

dle 3|[6 156) | "* ?1 וכָאְלִמּו | 7 * קזט  DY; + trsp sb 6 69 | 6 * fit al6  
dveidicov; frt dl || 8 °°? dl (cf Jes 47,11)8 | < 22155 ופרח 6  cfתַחשְ  , 

vel טמפ exc | * 6+ 1 הָחּושַּב || ro frt dl | zr? dl || 12 mlt MSS ,לכש 5 
 . | 13 tdורקש  a1לוב,  cf 2 avreorpapuéva; prpsלוכָש



2-4 PSALMI 933 

 יִל חָאְּכ עַרְּכיצ :בּוׁשְת יָמיֵח-לֲע יִתְלַּפְתּו
 :יִתֹחַׁש רדק 'םַא-לְבאכי "יִּתְכָלַהְתַה

 יְּתְעַרְי אָלְר 'םיכג יִלָע ּופסָאְני ּופְסָאְְו ּוָחְמָש יֵעְלַצְבּויפ
 לגועמ ינעל' ייֵפְנַחּבé :ּומְד"אלְו 'ּוערק
 הֶאְרִת הָמּכ נראה :ומינש יִלֲע קרח
 :יִתָדיַחְי םיִריִּפַּכַמ יּםָהיֵאְׂשִמ יִׁשְפַנ הָביִשֶה

 :ָרללַהַא םּוצָע םַעְּב בר לֵהָקּב ואי
 :ןֶעּוצְרְקי יםנַח יִאְנְש רֶתְׁש יֵבְיֲא יֵלֹוחֲמְׂשִי-לַאופ
 ץֶרָאדיִעָגר לעְו :ּורבדְי םולָׁש אָ יב

 םֶהיֿפ יֵלָע ּוביָחְרו=י :ןובׂשֲחְי תומָרִמ רָב
 :ּונְיִע הָתֵאָר חֶאָהוחֲאָה ּורְמָא

 :ייֵנַּמִמ קחְרתדלַא ינֹדַא שֶרַחַתלא הָוהְי יהָתיִאְרִא
 :יבירל ינצאו יֵהלֲא יִטּפְׁשִמַל הֵציִקֲהְו הָריֵעָה

 ָלוחָמְׂשִילַאו הלא הָוהְי יְְִָב יפי
 נשּפנ חֶאָה םֶּבְלָב ּוֵרְמאְוהלַא5

 :והּונעלְּב ורמאל"לַא'
 יִתָעַר יחָמש ּּדְחַי ּורְּפְחִיו ושָבי

 :יִלָע םיִליִנַמַה הָמְלְכּ תֶשְבּושּבְלְי
 דיִמָת ּורְמאִיְו יקדצ יצפח משי בריל

 :ודבע םולש ץַפֲחַה יהוה לג
 :ךֶתְלַהִּת םויהדלּ ףקדצ הנְהִּת ינו
 :דול הָהי"דְבעל לנמלי 36

 :ויָניִע דָגָנְל םיִהְלֶא דַחַּפדןיִא 'יְּבִל בֶרְקְּב יעְׁשְרְל עַשָפ"םָאְנ
 :אָנׂשְל נע אָצְמ ויניִעְּב ויִלא קיִלֲחָה"יִּ

 :ביטיהל ליְִׂשַהְל לדָח הָמְרּ א וייר
14 3 prb trsp a || °° 6)9( לֵבֲאְּכ; קזקפ םָא לֵבֲאְּכ | 15 °° crrp et fit dl 

(cf 11) || ל prps Dִנָכָר | > 6 וארק sוערק; קצק || 16 * crrp; 6 67610000 pe 

 = יִנּופְרֶח || => 1115 'מ ּונֲעָל;  alהָּפְרָחְּב  )₪ 35 conjg), alףֶנֹחְּב  : prps(יִנָנֶחְּבְ
 געל ּוגעל צ 'ל גועל | < 56 1 וקרח | ד <? 41 | 1 םיִנָאשַמ, ג 6 6 1

  frt dl (velהָּתַאו | ל  frt dl || 22 * prpsםֶתְנַאָשִמ | דפ -*? 41 | + לע | כז

  5% 61 je 5הציקהו) | 24 * 6 155 ְּךְתָקדַצַּב | ל el(  | 23 ft 61ינדא)
 |  frt trsp accentל |  58+ 61 | 27 5 ft Varיש( | ל  | 25 * mlt MSsיִּב

Ps 36, 2 ** 6 עשרל עשפ | * 1 prb c pc MSS 6 Hie S 13ל | 3 prps b}, 
al dl. 



 934 םילהת 37,13—36,5

 כְּכְׁשִמדלע בֹׂשָהַוְְא
 :סָאמַי אל ער בוטדאל ךְרָהדלִע בָּצִיְתִי

 :םיִקָחְשדע ךְתָנּומֲא ְךָרסַח םִיָמָׁשַהְּב הָוהְי
 הָּבַר םוהְּת ְּךיֶטָּפְׁשִמ לֵאיִרָרהְּבְּךְתָהְרצי

 :הָוהָיועיִׁשוּת הָּמַהְבֹו םֶדֶא

 "וממש ךיגרע לחנו יב שד ליהי 9
 :רֹוא-הָאְרְנ ראב םייַח רוקִמ ּךַמַעְדיִּביפ

 :בל-ירשיל + ףֶתְקצְו יעיל ּףּרְסח ּךשמיי
 :יִנָדְנָּתִַלַא םיִעָשְרִדְיְו הָוֲאג לֶגָר יִנָאובְּתְְלַאיי
 :םּוק ולָכידאלו ןחד וא ילעפ לפְנ םש

 דלי 97
 הק ישב ids םיִערּמּב רַחְתּת- לא ₪

 :הָנּומַא הערו ץראדכׁש בוט- "תש הָוהיב המ: (ב)

 ל תלאָשמ לתו הָהי-לע גתה
 :הֶׂשֲעי אּוָהְוויִלָע חַטְּו ךָכְרַּד הָוהְי-לע לוני ₪

 :םִיָרָהָצַּכ ֶטֶּפְשִמּו ךקדצ רוֲאָכ איצה
 יול ללחְתַהְו הָנהיְל םו
 :תְמְזִמ הָשע שיִאְּב כר חיִלְצַמְּב רַחָתּת"ל

 ועֵרָתְלְדַא ירחְתִמלֶא הַמֲח בזעו ףָאמ ףֶרֶהי ₪
 :ץֶרָאׁשְריִי המה הוה יוקו ןּותְרָכי םיִערְמ כי
 :ּונְניִאְו ומוקְמדלַע תְנְנּבְתַהְו עשר ןיִאְו טעֶמ דע

 :םֶלָש ברע ּוְנַעְתַהְו ץֶרָאּוׁשְריי םיִנְנֲעְויי
 :ּויָנָש וילְע קָרחְו קיל עֶׁשָר םמז< ₪

 :'ּךְרֶדְיִרשי :ומוי אָבְידיִכ האָר"יִּכ .ֶלקִחְשַי ינדאיג
 תובל ןוְבֲאְו יגָע ליִּפַהְל םּתְׁשַק ָּכְרָדְוי םיִעָשְר ּוָחְתָפובָרֲח + (ח)

 :הָנְרבְׁשַּת םֶּתותָשקְו םָּבְלְב אֹובְּת םֶּבְרַח5
AJA cf 111 2212 | 7 frt 6 8 conjg ||ש ' prps DWT cf g7,rr vel6  

Ps 37, 1 pl MSS Vrsִנתּובת | ' psינבל) | :2 קז vs 8 mtr incert (prps 

ft vbb exc; cf ad 14 | 8 ** prps dl(cf7)|5 ְּךיִטָּפַׁשִמ | 7  MSSלֵאְו | 6 6  
g frt dl || 13 6MSS אָּב | 14 == frt dl; 41 או' ‘Jy ליפהל 6 7 conjg || ל 5 
 א  Hie corde inבל; 6

 \ <a 7 ד)



37,16—38 PSALMI 935 

 :םיּבַר םיִעָשְר ןומַהְמ | קיּדַצל טעֶמ"בּוְט 15 (ט)
 :הָוהְי םיקירצ ְּךַמֹוסְו הָנְרָבָׁשִּת םיִעָשְר תֹוֲעּורָז יִּכיז
 :הָיְהִּת םֹועְל םְלֲחַנְו םֶמיֵמְת יָמָי הֶוהְי עדס

 ּעּבְׂשִי ןֹובְעָר ימיִבּו הָעָר תַעּב ושב אלי
 יודַבאוו םיִעָשְר כ (כ)

 :ּולָּכ שב ּולְּכ 'םיִרְּכ רָקיִּכ הָוהְי יביאו
 :ןתונו ןגוח קיּדצְו םֶשְי אָלְו עָשְר הולי ל

 :ּותָרְּכִי 'ויִלְלְקְמּו ץֶרָא ושרי ייִכְרְבְמ יִכ
 :ץּפְחִי "וכרדו ּונָנוּכי רבנ"ידעצמ הָזהְיַמ 3 (מ)

 ב :ודִי ךמוס הוה יּכ .לָמּויאל לפיד

 :הכחבל ער הול ןנוח םיָה לכי

 :יםָכועְל ןְכׁשּו בוט-הׂשעו עֶרמ רוס ₪
 וידיִסֲחתֶא בֹנעַיאלְו טֿפְׁשִמ בָהֹא והָוהְי יב

 :תֶרְכִנ םיִעְׁשְר ערְָו יּרֲמְׁשִנ םֶלועְל
 :ָהיִלָע דַעָל ּונּכְׁשִיְו ץֶרָא-וׁשְריי םיָקיְדצפ

 :טָפְׁשִמ רֵּבַדְּת וגושל הָמְכֲח הָּגִהִי קידציפ (פ)
 :יִרְׁשַא דַעְמִת אל בלב רויַהלא תַרֹוּתי

 :ותיִמַהל שק קיל עָשְר הפצ= ₪
 :וטְפָשַהַּב ּונָעיִשְרִי אָלְו וךיְב ונבזעידאל הָוהְי 3

 וּכְרַּד רמשּוו הֶוהילֶא הוק*\ק)

 :הֶאְרִּת םיִעָשְר תֵרְּכַהְּב ץֶרֶא תֶׁשָָל ְּךְמַמֹריַו
 :ןנער חַרֶזֶאְּכי 'הָרָעְתַמּו יץיִרֲע עַשְר יִתיִאְר5ּ ר

 :אַצְמְנ אָלְו והשמאל ּונְניִא הָּגַהְו ירבָעיַו 6
 :םולש ׁשיִאל תיִרֲחֲא-יּכ רשי האר יםְּתירָמְׁשז (ש)

 :הָתְרְכַנ םיִעשְר הינע ,רקחל ודמְשנ םיִעָשָפְ
frtdl || 20 * frt hemistich exc; cf 25 | °° prb crrp;5 בר | 18  Hie16 6  

 6 םּורָּכ 'כ, £ 116 םיִרְּכ; קזק םיִרָּכ דקיִּכ | 5 compl 155 6 Hie 8 כ |
 22 * 6 וויָכְרַבִמ | * 6 ריללקמו | 23 =י 1 ד ןנוּכ, 31 'ד וננוכ | 25 = prpפ
 trsp post 20a || 26 prps ורְכוו; y frt vb exc | 27 ins 6 6 Ty) velַאַּב |

prb hmstich exc; cf ad 40 |ילוע | 51 6 6 ודמשנ | 34 D ins 6 6** (dvopot)28 *  
oy | * G(SAPhr) eraipéuevov,ץילע = =  IrepuwoUuevov, prps35 * 5%(6ל9*)  

 קזקs הָכעְתַמ | = 1 קזמ 68 ןֹנָבְלַה וָרֲאְּכ | 36 1 6 6 116 8 רֹבֲעָאָו |
 37 516 6 Bie 8 םּת | "1 הר | < 16 6 116 8 רָשי
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 :הָרְצ תַעְּב 'םּועַמ הוהיִמ םיקידצ תעּוׁשְתּוי3 (ת)
 יםעישויו םיעָשְרִמ יםטֶלּפי | םמלֿפו הֹוהְי םָרְזעיו +9

 :ֹוב ּוסְחיִּכ

 :ריזהְל דל רומי 8
 :יִנרְסִיִת ךְתָמֲחַבּו יֵנֲחיִכֹוה ְָפְִקְּבַלַא הָוהְיְ
 :יִתאָּמַח | די יִלְע תָחָנַתַו יב ּותַחְג ְּךיִצֲח יִכ
 ינָּפִמ יַמְעֲעַּב םולָש-ןיִא | ךֶמְטז נֶּפִמ יִרָשְכְּב םֶתְמְיִא
 :יִנּמִמ ּרְבְכְי דבָכ אָשַמְּכ ישאר ּורְבְע יתנֹוע יּכ

 ייתִיַוְעַ :יִּתְלּוא יֵנְפִמ יָתֹרּוְּבַח ּוקְמְג ּוׁשיִאְבַה
 :יּתְכְלַה רדק םויִהלְּכ דָאָמיֲע 'יִתוחְש
 :יִרָשְבְּב םתֶמ ןיִאָו .הָקְִנ ּוָאְִמ יִלְסָבְיִכ
 :'יִּבְל תַמַהְגִמ יִּתְגַאָש  דֶאְמְדדַע ייִתיִכְדְנְו יִתָנּופְנ

 :הָרּתְסִנ"אְל ךְמִמ יִּתָחְנַאָו יִתְוַאּתלֶב ָךְדְָב ינאי
 :יִתַא ןיא םה-םנ ןניערוָאו .יחכ יֵנְבנע רחרחס יל
 ּדָמְע קֶחְרִמ יבּורְקּו דמי "יִעְגג דגמי "יפרו יִבַהְאיי
 תומְרמּו תווה יוְִָּּד יֵתְעַר ישרדו ישְפִנ יִשקְבְמישקְנִיַי

 :ּוגְְי םויַהלָּכ|
 :יִפ"חַּתפִי אָל םֶלֶאְכּו עָמָשָא אָל ׁשֵרֲחָב ינאי

 :יתוְחְכות ויֿפְּב ןיִאְו עמש-אֶל רֶׁשֲא ׁשיִאָּב יֵהֲאָד
 :יָהלֲא ינדא הָנֲעַה הָּתַא יִּתֲָחֹוה הָוהְיְךְלריִכי6
 :ּוליִדְגַה יֵלְע יִלְנַר טוָמְּב יִלּוחְמָשְיְּפ יּתְרֲַאריְכיז

 :דימְת יּדְגְנ יִבּואְכַמּו ןוָכָנ עלָצל נָאר
 :"יִתאָטַחְמ גַאָדֲא דיג יועד
 :רָקְׁש יִאָנְׂש ּוָברְו ּומָצְע םייח יביאו
 :"בּטייִפודְר תַחַּת יִנּונְמִשִי הָבֹוט תחֶּת הָעְר יִמְלַשְמּויי

Hie; prps trspםֶזעָמ | 40 = ל >  pc MSS Hie 8 | b 1 prb39 5 613 6  

 'רמ 'פי post 34aa || Ps 38, 2 1 c compl MSS et Vrs 'ב bַאו | 3 6 תֶחַנּתַו
 קקs דָּבְכִתַו | 4 * קc 1155 5 ןיִאְו | * 658 יִתאֹטַח | 6 ט5ק : 6 5 | ל * prק

a abré |9 * 81155 יִתאֵּכָדנְו ||  קזמאיִבָל | ד  | excיתינענ | * >3; זמ  
 12 prb dl(vel dl יבהא) || °° 6 65 évavriag uov Ayyigav = (ושגנ ?) ּועְגְנ יִּדְנַנִמ
 cf Gn 19,19; Jes 49,20 || © prb dl || 13 * ₪ vb exc; al del ושקניו, יתער ישרדו

frtהיהי;נ  fit add || 16 mlt MSSתומרמו || ? 2 יֵרְבְּד | 14 51 עמשי| 15 =  
dl || 19 = frt add | 20 1 םָּנִח | כז * א יִפּודְר, סיִּפְדָר | 5 GMSS + kal aréppiydv 
pe Tov &yannrdv 2061 vekpov eBdeAvyuévov = .בָעְתַנ רָנְפְּכ דיִחָי יִנּוכיִלְׁשֲה 
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 יֵנָמִמ קַתְרּתילַא יהלֲא הָוהְי יִנָבְנעֶּת"לַא-
 :יִתָעּוׁשִּת יִנֹוֲא יִתָרְועְל הָׁשּוֲחפ

 :דְוָדָל רֹומְזִמ ןותודיל חל 39
 יִנושְלַב אֹוָטֲחַמ יֵכָרָד הָרְמְשֶא ִּתְרַמָא

 יגל עֶׁשְר רעְּ םֹוָסָחַמ יפְליהָרַמְׁשֶא
 :רָּכְעג יִבֲאָכּו בֹוטִמ ייתישחה יהּיִמּוד יִתְמלֲאָּ

 ינוב יּתְרה שָאירַעְבַת יִגיִגַהְּב יקבי יל
 איָה-הַמ יִמָי תֶּהִמּו יֿצקוהוהְי ינֲעיִדוְה

 :יִנָא לֵדָחיהָמ הָעְדא
 גג ןיָאְכ יִדְלִחְו יֵמְי הָּתִתָנו תֹוהָּתְמ הָגַה
 הני לב םֶרָאילָּ הירק

 פס .עודאלו רצ
 :איִה ל יִּתְלַחֹוּת  'ינדא ייתיַוקהמ הָּתַעו

 :יִנָמישְּתִלֶא לָבָנ תַפְרָח ינְליִצה יִעָשְפלֶּבַמּ
 :ָתיִשָע הָּתַא יִּכ .יִּפחַּתְפֶא אָל יִּתְמַלֲאְג יס
 :יִתיִלָכ יג יָד יתְרְנִתִמ ַעְגנ יִלָעִמ רסֶהיי
 שיא ָּתְרַפְי !ןּוָעדלַע תוָחְכותַב

 :הָלָס םֶדֶאילּכ לָבַה ּךַא יִדּומַח שָעְּכ סֶמָת
 הָניִזַאְהייִתָעְושְו הָוהְי ו יִּתְלַּפִת הָעְמְשּ
 שרחה"לא יִתְעְמְדלֶא

 :יִתובָא-לֶכְּכ בָשּות מע יִכְנָא רג יִּ
 :יִנְיִאְו ךְלַא םֶרָמְּב .הָניִלְבִאְו יִנֶמַמ עַשָהיי
 :רֹוָמְזִמ דָוְְל ַחֵצנְמִקי 0

 :"יִתָעְוש עמְׁשיו' יִלֲא טיג הָוהְי ייֵתיְנק הני
 ןח טיִטִמ ןֹואָׁש רֹוְִּמ יֵגְלעו

 Ps 30, ז K ןותידיל, 06 ןותודיל | 2 1 ז הָמיִׂשֲא צפ| הָתיִשֶא 61 הָנְּתָא,
frt gl |ל  || erarewdwonv, $ ix maestitia fur, 6 tacebam6 606ןגמצ | 3 * 6  

compl MSS cf 12; 3הָעְדֶאְו | 6 5 <  forma mtr inc | 5 compl MSS4-6  

 cut vapor; prps לבֲהְל vel לָּבָה לע | * > 12 | 7 ?ץמ 66; 1 ? יֵצִי ןוה הָמֲהָי |
 8 * 6 ף Urouovn pov = יִתְוקִּת | ל mit MSS הוהי || 9 prps יִפָאש | זס 25

et Vrs אלו | זז 5 6 rfc 00006, prps תַרּובְּגִמ | ל pc MSS. 87 ּףיִדְנ | 1 

frt dl.155 + לא || ל-ל  Ps 40, 2 * complהַעָש |  
Biblia. 60 
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 :יִרָשַא ןגוכ יֵלְנַר עלָסלע םָקי
 וניהלאל הָלַהְּת /שֶדָח ריִשייִפְּב ןח

 :הָוהיַּב ּוחַטְבִיְו ּואָריִיְו םיִּבַר ּואְרי
 ֹוחטְבִמ הָוהְי םשרָשא רֶבָּגַה יֵרְׁשֲאפ
 :הופ יטֶשו .יִבָהְרלֶא הָנָפ"אלְו

 יַהְלֶא הוהְי והָתַאו תשע תור
 ךילא רעיא  ונילא ףיִתבָשְחַמּו ְּךיָתְֹלְפ
 :רפַפְמ ּומִצַע הָרְּבדֲאו הֶדיִגַא

 :ּתְלֶאָש *אל הָּאְמְחְו הלוע ליל תיִר םִינְזֶא' תָצַפָחדאָלוהַהְנַּ חבוי
 :'ילֲע בּותָּכ רַפַס" תַלְְמְּבי ייִתאָבד הַּגַה" יִּתְרַמָא א
 :ּתְעַרָ :יִעָמ ךותַּב ְךְתָרֹותְו יִּתצַפָח יִהלֲא ךנוצר-תושעלפ

 הָּתַא הוהְי אָלָכֲא "אל יִתְפָש הָּגַה בר להב קד יִתְרַשְּבי |
 יִּתְרַמִא ָךְתָעּושתּו ָךַתְנּומָא יב וב ויִתיִפכ"אָל יֵדְתקְדִציי

 :בַר ילֶהְקְל ךְּתַמַאֹו ָךְּדְסַח יִּתְדָחְכאְל
 יִגָמִמ ףימחב אלְבְתראל הוהְי הָּתַאיי

 :יָנּוְרצַי דיִמָּת ףּתְמאו ְּךְרסַח
 רַפְסִמ ןיא"דע תורו ילָעּופְפא יב

 תֹוָאְרל יְִּלְְאָלְו יתנו ינּונישה
 :יִנָבְזע יָּלְו ישאר תורעשמ ּומְצָע

 :הָשּוח יִתָרְֲעְל הֶוהְי ינֵכיִצַהְל הָוהְי הָצְריי
 'הָתּופְסל יִשְפִנ ישְקְבְמ יחי ּורְפחִיְו ושבו

 :יִתָעָר יִצּפִח ּוָמְלָכִיְו רוחָא ּונִ
 :יחָאָהוחֲאָה יל םיִרְמָאָה םֶּתְשְּב בקעדלע ומָׂשי 6
 ְךיֵשֲמַבְמלָ ָךִּבוּוּהְמְׂשְִוו וׂשיֵׂשְי ל

 :ךֶתָעּושִּת יֵבֲהֹא הָוהְי לַּדְנִי דיִמָת 'ּורמאי
 ולבתי *נדַא ץןויִבָאְו נעו נארה

 חַאְת"לַא "הלא | הָּתֲא יִטלַפְּויִתְְוע
5 63D | 6 mtr inc | *? [1 ונְּתָא | * 115 8 ּוניַהלֶא | 755 mtr inc | * 2 

 ! 5 65 4זז |  | 5-5 ol? | in ro et rr mtr incאל =; 8==ו? יִתאָבַה ה

  | 12 ft ins m9 cf 23,4; 433 | 14 prbלָחְקִּב  6 10 || compl MSsיִתְקְרַצ
dl | 5 5 <5 6 703;:1 4 | ל 1 cf 7o,3 | 16 *6 ובשי 704 ובושי | ל 4 4 
70,4 | © ft dl || 17 * mlt MSS Vrs 7o,5 ורמאיו | 18 * ?0,6 םיִהְלֶא (pro (הוהי | 

 ל 76 יִלהָשּוח | < לס6 ירזע, 1 = ירוע | 4 לס6 הוהי.



  939וא1אפת  | 1-5

 :דִודְל רֹומְזִמ הַצנמלי 1
 :הוהְי ּוהָטְלַמִי הָעְר םֹויַב לד לא ליִּכָשִמ יֵרְׁשֲא
 :ויביא ׁשֵפנב ּוהַבִתִתלאְ ץֶראְּב ירש והיחיו ּוהָרָמְׁשיו יהוה
 :ּוילָתְב ָּתְבַפָה ובָּבְשַמלְּ ינְּ שרע-לע ונְדְעְסִי הנה

 ְָל יִתאָטְחיכ יֵׁשְפַנ הָאְפְר .יִנגִח הָיהְי יּתְרְַּמ ינאי
 :ומש דֵבֲאְו תּומָי יִתְמ יל עֶר ּורְמאַי יִביוא6
 :רָּבִדְי ץוחל אָצַי ול ןוא" ץֶבְק יובל רַּבַר אושו תוארל אָּב-םָאְול
 :יל הֵעָר ּובְׁשִחויֵלֲע יֵאָנְׂש"ִלְּכ רשחלתי ילע דַחיפ
 :םּוקל ףיפוידאל בכׁש רׁשאו וב קוצי לעלּבירבדפ
 ע ילַע ליִּדְנַה יֵמְחַל לכוא וב יִּתְתָטְּב"רַׁשִאויֵמֹולְׁש יאמי

 :יםֵהָל המלשאו יִנָמיקַהְו יִנֵגֲח הָוהְי הָתַאְוי
 :ילע יֵבְוֲא עירו-אְל יֵּכ יב ָתְעַפָח"יִכ יִּתְעַדִי תאְוְּבי
 :םלועל יִגָפל יִנָביִצִתַו יֶּב ָּתְכַמַּת יִמְתְּב יִנֲאופ

 םָלֹועָה דַעְו ל לֵאָרְׂשִ יֵהלֲא והוהְ רָב

 :ןַמאְו מפ
 ינש רפס

 :חַרֶקיִנְבְל ליִכָשִַמ ַחֶצְנְמְלי ל
 םימדיקיפא-'לע גְרעֶּת יליֵאַּכ>
 לא ךילא גְרְעַת ישפנ ןּכ
 ₪ ילאל םיִהלאָלויִׁשְפנ הָאַמַצּפ

 :םיִהלֲא נפ הָאְרְֶו אֹובָא יֵתָמ
 הָלְיְלְו םמוי םֶחָל יִתָעְמִד יִלדהַתִיַה
 :ְיהלֲא היא םויָמדלָּ יִלֶא מאב

1 

 ,ישְפנ | לע הנ | הרכז הָלָא
4 

 :גגוח ומה ה .הדותו | גדלו
Ps ,גז 2 6 kai révnra ja] | 3 * prb dl | ,)ל א ראי 0 mlt MSS 

  | 1 ftיִתאָרְק  | 4 frt crrp | 5 prpsרֶׁשֲאְו; 1  רַׁשֲאיְו | 5 65 116 8 תי
  | 7 trsp accent | 8 frt crrp | g * 6 katéSevro, Hie zufundedant, 8יִלֲע

cogitant = 1p¥\ frt recte || > >$, Hie 7 6 Kar éuod frt recte || 5 ft dl 1| 

10 frt פק post 11 || zr ft ins בקע | Ps 42, 2 ° 1 fit (תֶליִא ֹומָּכ )רֶׁשֲֹאַּכ | 
  fg 6הוהי | 3 * >1115 8 | ל יח  prps 7; sed 1 prb 41 | 5 56ל
pc MSS 8 הָאְרָאְו | 4 455 5 םֶרָמָּפְּב cf 11 || 5° Vrs ךּסָּב (ךסּב) קזפ דסֶּב | 

 ןומה  frtםרְּרַא ה  6 0 $ fortis, 1 prbםרדא  : pe (188יג םּדַא;



 940 םילהת 44.2—42,6

 יִלָע יֵמְהָּתו יִׁשְפנֹויִהֲחותשת-המפ <
 יִהלֲאל :וינּפ 'תועושי ּנְדּוא דוָעדיִּכ םיִהלאל ילֲחּוה

 רפא ןכילע תחושת שנ לע
 :רַעְצִמ 'רהמ 'םיִנומְרְחְו ןֶרִי ץֶרָאמ

 ךיִרונצ לוקְל אָרוק םוהְּתִלֶאדםוהְּתִי/
 ּורָבָע יִלָע לנו ךרְּבׁשִמ לָּכ
 :לייח לֶאְל "הָלַפִת יִמַע הְריש הלל וּדְסַח ו הָוהְי הוצִיוםמויפי
 | יִנּתְחַבְש המל *עלס לאלו הָרָמּוא וס

 :ביוא .ץחלּב לא רדק"הָמְל
 יררוצ ינופרח 8

 יִלָע ימהת"המו שפנ יהֲתותְׁשת" המ |

 :ליהלאְ יִנָּפ יתעּושי ונדוא דוָעדיִּ םיָהלאל יִליַחוה
 ריִחָח"אְל יוּגִמ יֵּביִר הבי ויםיִהלֲא ינמפַׁשיי 3

 נמלת יהָלְועְ הָמְִמ ׁשיִאַמ

 " בא ץָלְּב התא רק המ
 יִנּחְנִנ הָּמִה ְּךְּתַמָאַ ּךְרּואדחלש3

 :ךיִתונְּפשמהלֶאו ּףךָשְדְקְררַהדלַא "יִנּואיִבי
 ליג *תֶחְמָש לֶאלֶא םיִהלֲא יחֿצְזִמ-לָאו הָאּובֲאוצ
 :יִהְלֶא םיִהְלֶא רוכב דואו

 יִלַע יֵמְהָּת"הַמּו ָשָפַנ יחחותשת" המ5

 :ליהלאו יֵנֿפ :תעושי ּגְדֹוא דוָעיִּ םיִהלאֵל .יליחוה

 :ליִּבְשִמ רקינְבל ָצִנֶמְלי 4
 ּונְלדּורּפְס וניתובא ּונְעַמַׁש ּוניִנְזָאְּב םיֶהלְאל

pc MSS 312; 43,5 || * 65 תעושי | < 1 6  cf655 'תהַמּו  pc MSS6 5  
trsp , || * prpsל * זג15 6* 5 +- הוהי ; 1 48 || ל 115 8 ןומרַחְו;  | + trspאְו נפ, ' 

 רה | v 9 ft add || * 51155 A || * compl MSS 8 יח cf3 || מס 5
 יִנָּתְחַנְז cf 432 || 1: 6155 > 'רּכ קזקפ בקְרַּכ | 12 * 5 so תעושי || 5-5 65

cf 6 | Ps 43, 1 compl MSSאו וינָפ, ' velויִנָּפ  pc MSS (et ®'Nיֵהֹלֲא 'פ,  
prb in finem vs60 +-דודל רֹומְזָמ, 43155 + דודל | *  recte c Ps 42 conjg; 

 trsp || ל* 6S trsp || 2 1 ₪ יִזַעָמ | 3 * 3MSS יִנּומָחְנְי = 5 | ל אסי יִנּואובי
 0 יִנּואיִבִי | 4 * 455 16 ְּךֲחָּבוִמ | ל :5 יִתָחמְש [frt recte | © ft הָליִגֲא

 et conjg 6 seq || 5 * 68 תעשי || °° 20155 6 'א ויָנָּפ
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 ידיו הָתַא' :םֶדְק יַמיַּב םָהיִמיִב ָּתְלעַּפ לַעּפ
 :יטֲחְלׁשִתו םיִמָאָל 'עְרֶּת םַעָטִּתַו יִתָשַרוְה םיונ

 ֹומָל העישוה"אל ֿםעורְז ץֵראוׁשְרְ םֵּבְרַחְב אל יב
 :םָתיִצְר יִּכ ֶָנָ רֹואְו ְּךעורְזְו ָךְניִמְידיּכ
 :בקעי תועּושי יהו םיִהְלֶא יֵּכְלַמ אּוֲה"הְּתַאֿפ
 :ּונימק סּובְנ משב ַחּגנְנ ּוניִרָצ ְּךּב5
 :יִנָעיִשוְת אֵל יִּבְרחְו חַמְבָא יִּתְשְקְב אל יב
 :ָתושיִבַה ּוניִאְנַשְמּ ּוניִרָצִמ ּונְּתְעׁשּוה יּכ5
 :הֶלָס הָדֹונ םלועלו' משו םיַה לב "ּונְלַלַה םיִהלאב

 :גניתואְבצְב יאַּאַת"אָלְו ּונמיִלְכתו חיי
 :ומל ּוסָׁש ּוניִאְנַשְמּו רָצְיִּנמ רֹוחֲא ּונְביִשִּתִיי
 :ּונָתיִרַז םיוגבּו לָכֲאַמ ןאָצָּכ ּונָנִּתַתַי

 :םֶהיִריִחְמְּב תיּבר אָלָו ןֹוָהאְלְב ךֶמִערְכְמַת
 :ּוניִתוביִבְסַל םֶלָכָו געל ּונינַכְשִל הָּפְרֲח ּונָמיִשְתִיי
 :םיִּמֲאְלַּב שאֹרזדֹונְמ םָיגַּב לָׁשָמ ּונַמיִׂשְתיפ

 :ינְתָפַּכ נפ תֶׁשְבּו .יִדְְב יָתָמְלְּכ םֹויֲח"לָּכיֿ
 :םָּקנְתַמּו בוא יִנָּפִמ ףָדִנִמּו ףְרֶחְמ לוקַמיל

 ְָתיְִבִּב ּונְרקְׁש"אָלְו ְּךּנֲחְכְׁש אָלְו ּונְתַאְּב תאְזילָּכי*
 ְָתְרֶא יגמ "ּונירשא יטתו ּונָּבַל רוָחָא גֹוסְניאָלפ
 :תֶוָמְלַצְב ּוניִלָע סָכִּתַו םיִּנִּת םּוקְמַּב ּונָתיִּכְד יב
 גר לַאל וניפַּכ שרפו וניהל םש ּונֶחכשדמאיי
 :בל תולעת ַעְדַי אּוָהִיִּכ  תאְזְרְקחי םיִהלֶא אָלָהְי
 :הָחְבַט ןאַצְּכ ּונְבָשֶחַג םֹויַה"לְכ ּונְגַרה ףילעהיב 3
 :"חצנל יחנְזּת-לַא הַציִקַה ינדַא ןְוְׁשיִת הַמְלֹו הָרּוע4
 :ונצחלו ּונָיִנָע חַּבשְּת ריִּתְסַת ּףִיִנָּפד הָמְל
 :ּונְנֲמַּב ץראל הקבר ּונָשְפַנ רַפְעָל הָחְׁש ב5

ae lzיונ  

 / :ףלסח ןעֶמְל נפו ול הָתָרְזִע הָמּקז
 Ps 44, 2 compl MSS יִמיִּכ | 3 ** prps :ףיתתא ; trsp + || ל prps ָתְׁשְרׁש

1c 8ו ָתְׁשְרִג | < קזק עדְנִת צו ערָּת ו שָרְגִת | 4 ו םִלְתְׁשִתַו | 5  
 הָנַצִמ יהלאו | 9 * 6 ּונְלַלִה | * :5 6 ףמשבו | זס * M: ךא || * 455 3
 ונָּתְחַנז | < 755 65 + םיִהְלֶא | rr 4MSS Hie 86 ּונָל | 19 * 66 םּתַו |

OWA 8 fac nos.ל 1א15  || prb dlהוהי;  mlt MSSל + 1155 ּונְרָשַא | 24 *  

errare cf 5942 || ° >S || 27 1115 .ךיִדָסַח, 6 ְךֶמש 



 942 םילהת 18—45,1

 :יתְריִדִי ריש ליַכְׁשֿמ חַרְקיְִבְל יםיִנשש-לע חַצנָמַלי 45
 ךֶלֵמְל ישעמ יִנֲא רמא בוט רַבדויּבל שחר

 | :ריִהָמ רפוסוטע יִּנּושָל ==

 ךיִתותְפֶשְּב ןַח קצּוה | םָנָא יגְּגִמ ָתיִפְיְפְי
 :םָלועְל םיִהלֶא ָּךְכֵרַּב ןֶּכילע
 בּֿכְר חלֶצוְּרְדַהְני ְרָרַהְו ףדוה רוב ךרי"לע ָךְְּרַח רוגת+

 7 קָדְציהְוְנעֶו תֶמֲאְדרַבְּדלע
 ולפי ְךיִּתְחַּת םימע :םיגּונש ףיִעְח< ְָניִמְי תוָאְרְנ "ותו
 , ָלָמַה יבוא 'בלָ
 :ּבֶתּוכלְמ טבש רשימ טֶבַש 'דֲעָו םלוע "םיהלא ָאָסְּכי
 . ' | עשר אָנְׂשִתו קֵדצ תְבַהֶא
 ְְֹבֲחִמ ןושָש ןָמׁש  יֶהלֶא םיִהלֲא %חשִמי לע
 | ךיִתדְנּבילָּכ תועיִצְק תוָלָהַאְודִרמ
 דיָתורָקְּב םיִכְלְמ תָנּב6 . חמש 'יגמ ןש יִלָכיִהְִמ
 :ריפוא םֶתָכְּב ףְניֶמיִל לגש בג

 יבא תיבּו ךמע יֵחְבְׁשְו ךְנֶזֶא יִטהְו יִאְרְו תָביִעְמְׁשי
 וירצ-תַבּוייצ :וליוְחַתְשַהְו ךונדא אה" פי למה רָאְתיוי
 יהָמיִנְּפ ףְלֶמִתַב יהּדובְּכ-לי+ :'םע יִרישַע ולח ךינָּפ הָחְנְִּ
 היִרְחַא תולּותְּב ְּךמַל בות Aino ל בֵהָז תֹוְִגְׁשִמִמ
 הָניֵאבִּת יליִגְו תֶקְמָשְּב יִהָנלַּותיé :ֶּרָל תֹוֲאְבּוִמ ָהיָתֹועְר

 :ץֶרֲאָהלָכְּב םיִרָשָל ומַתיִשִת ףיִנְב ּויָהְי ףיָתֹבֲא תַחָּתי
ats 7רֶעו םֶלַעָל ךּודוהי םימע ןּבְלע | רֶָו רכב מש הריק , הודוהי םו ג-לע | רדו רלזלבב ל : 

 Ps 45, 1 * 6 rv GAXowwéncopévwv (םיִנשָש) || ל 64155 תּודיִדי, 5
 תדידי = A חפססשוא16 | 21 ₪ ישעמ || 3 15+ ָתיִּפִי (1פי) 81 ָתיִפיִפִי | 5 *> 5

nj}, 6 Hie ₪צ ' Hie $MSS, frt 1666 (6 TQ] [irnp]) trsp + | °° IMS As 
 'צו הָוָנעַו || = 1? דנָּכ רֹותְו 6 ךיצח cסמ;פ); 5 ףֶתֶרּוּת | 6 * ? דק; 6 +- רובֶּג |
 ל ;crrp קז ּולָּכ | 7 * קזקs היה (קזס הוהי = םיִהְלֶא) | * קצק דעֶס | 1

cf Sir 39,15 |6 6ח6, 5 66 |? = םיִּנְמ  |g 5 >IMS,ח"לָּבִמ ' + velּךיִרְבַחִמ  

c a conjg ||קזקפ ובַּצָנ  peזס * 8 'יִּב; כז ףךיִתוריקְּב  ךיִתורוקְּב ְךְתאָרְְל  

forma mtr inc || r2 * 655 2! kai rpockuvgovcw || 13 ** frt crrp, ! <12--16  
BY proל ' (vel1? רצ אָבּו | ל ? 1 ףֶמַע  IMS; GAB 41 guyarépec Topov; 

 לכ םע) || 14 * 115 65 = הָדֹובְּכ | ? 1 םיִניִנָּפ | < 65 116 הָׁשֹובְל | 15 * 65
(rsp ,) |16 * ₪ 41 | ל ₪4 1 ל  | conjg, frt 2666 | * 20155 A6 14  

 18 6? 9 ּוריִּכְזי, 56 הָריִּכְזנ



PSALMI | 943ו כ  

 :ריִׁש תומְלעדלע חַרְק-יִנְבְל חצנמלי 6

 :דִאְמ אָצְמְנ תו הָרָע זע הָסֲחַמ ובל םיִהְלֶא

 :םיִמָ בלב םיִלָ טֹומְבּו 4. ריִמָחְּ אריִנ-אל לע
eel» 

 : Aa 3 םיהְלאריק ּותְמשי רינלּפ ר |
 :רֶקּב \תונפל םיִהְלֶא ָהרָועַי יטוָמּתְדִלַּב הָּבְרְְּב םוהְלֶא5

 :ץֶרָא גּומְּת ולוקב תו תוכלממ וטָמ םיוג מָה |

ee -.. 
4 

 ירא תמש םשי רש הוה תולעפמ וזח
 ץֶרֶאָה הצק"דע תֹומֲחְלִמ תיִּבְׁשַמופ

 :שָאְּב ףָרשִ תולגע תיִנֲח ץצקו רֵּבׁשי תֶשק
 ּורֶא םיוגּב םּוְרֶא םיהלא יכְָאדיּ ּועֶדְו ּופךהיי ..

 ו שלו

 ם
 :הֶלָס בקעי יַהלֶא רגל בש ּונמע תֹוָאָבצ הוה

 :רוָמְזַמ חרקדינבל הנמל 47
 :הָּנִר לֹוָקּב םיהלאַל ּועיִרָה ּףָכועְקַּת םיִמַעָה לב
 :ץרֲאָה"לָב"לֲע לו ףלמ אָרּונ ןויְלָע הָוהְי יי
 :ּוניֵלְנַר תַחָּת םיֵמאל ניִּתֲחַּת םיִמַע רֵּבְדַי
 :הֶלְס .בֵהֲארַׁשַא בקעי ןואָּג תֶא 'ּוגֲתְלֲחנ-תֶא ּונְלירֲחְבי

 < :רפּוׁש לוק הֹוהְי הָעּורְתּב םיִהְלֲא הָלֲעֿפ
Ay i 

 :גרמז ונְּכְלַמְל רמז ּורָמַז םיִהְלֲא ור רמז
 :ליִכְׂשַמ ומ םיהלא ץֶראָהְ לכ ףלמ יב
 :ושדק אָפּכְלַע ו בשי יהא םיוגדילע םיִהֹלֲא לס
 םֶהְרְבַא יִהְלֶא יםע ּופְסֶאָנ םיִמַע יִבידנ וס

 :הלענ דאמ ץֶרָאיגנמ םיִהְלאָל יִּ
 Rss רֹוָמְזַמ ריש 48

Ps 46, r pc MSS תּומְלִע, 6 תוזמְלַע 2 ו | 3 prps גומַהְּב | 4°frtvb 
exc || ל ins בקעי . , ,הוהי + 8.12 | 5 6 ּונּבָשִמ wip, frt 2606 || 6 frt vb 
exc | 9 mlt MSS 6% םיִהלֶא | °° prps al | ro 6 00606 (*תולָגָע) | 
Ps 47, 5 * prps בָחְרִי al ּונליִחנ (sine ;(ונל 1 ft רָאְּפִי | * 68 ֹותָלֲחַנ | 7 תסתמ 
MSS םיהלאל, 6 ניַהְלאָל | 8 mlt MSS+by, ft recte | g * 2MSS+--כל | 
5 ₪ 61 | ro * 68 DY; prps םע Dy | ל ?1 ןָנֶמ | Ps 48, 2° ft dl etl 

 'ַא ריע דֹאְמ הָלָלְֲהָמּו הָלֹודְג.



 ץֶרָאָהלְּכ שוֶשמ  ףונ הפי :"ושדְקְרַה
 :בָר חלַמ תק ןופצ יִתָּכְרַי ןויצדרה

 :בגְׂשִמְל עֶדּונ ,ָהיִתּונָמְרַאֿב םיִהְלֶא+
 :וָּדִחַי ורבע ודעונ םיִכְלִמַה הָנַהְדיִב5

 ּוזַפָחָנ ָלֲהְבנ ּוהָמְת ןּכ ּואְר הָמַה =
 :הָדְלּיּכ ליה םָׁש םֵתָזְחַא הָרָעְר
 :שיִשְרַת תֹיְנֲא רשת | יה ַחּוְרְּבל

 - :םלועירק גנוב םיִהְלֶא

 :ףלַכיַה בֶרְקַּב ּךִּדְסַח םיהלא נמס
 ץְרָא-יוצקילע ְּךְתָלַהִּת ןּכ םיִהְלֲא ל משי
 ןויצזרַה וחמש  'ִךְניִמָי האלמ קרצ |

 :יִּדיִטָּפָשִמ ןעַֿל הָדּוהְי תֹנְּב הָנלנת
 :ָהיִלְּדְנִמ ּורֹפְס ,ָהּוְפיִקַהְו ןויצ ובס

 ָהיִתונְמְרַא ek יהָליַחְל ו םֶכְּבְל ותישי+
 \ מלאה יָבי5 ןח רורְל ּורפְסֶּת עמל

 * תמי

 / :רּומָזִמ חרב ָפִנְמְלי 9
 :דָלָח יִבְשְולּכ ּוניִזַאַה םיִמַעָהְלֶּכ תאְזּעְמשי
 :ןיְבֲאְו ריִשָע דחי שיִאיִנְּבְסג םֶדָא יִנְּבְינ
 :תֹונּובְת יִּבל תּנָהְו תֹוָמְכָח רָּבדְי יפי
 :יִתְדיִח רוכב חֵּתְפֲא יִנְזֶא לָשְמְל הָטא

 :"יִנָּבּוסִי "יבקע ןוע" עב יֵמיִּב יאָריֵא הָמְל
 :ּולְלַהְתִי םֶרָשָע בֶרבּו םֶליֵח לע םיִחְמְּבַה
 ור םיהלאל ןתודאל ׁשיִא הפ הָרֶפדאְל יחָאפ

2° trsp: | 6 4MSS ּוזחַפנ | ל <25 | 8 5 pc MSS ַחּורְּכ | ל rsp , | 
 | הוה + trsp: | 2 118 63דע צץ 1 לֶא | ל  *1 6 pc MSSכ | זז 75 9
14 * compl MSS הלל | * 56 dl | 15 * <6 ||? mit MSS ,תומלע 6* 66 rous 
610906 (nib), 6 " תומלע ; 1 תומָלַע לע et conjg 6 491 || Ps 49, 35 

  | 61 NN cf Jes 41,23 || °° ‘EBp® awvסטסוח0 = תיִגָהְו ® | 4 EBpלדח
0600086061 idouBBouvel = יָנּוּבְסִ יבקע ןוע ft recte || 5 6 apy | 8° prb lc 

 ךַא | * קזמ 1 הָדָּפִ 8185
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 הֶאְרִי אָל חַצָגְל ידועדיחיִניפ :םלּועְל לֶדָחְי יבָׁשְפנ ןוידפ ירי
 :תַחָשַה|  ּודָבאי רַעְבְו ליְּכ דַחָי ותומי םיִמָכֲח ויהֲאְרְי יֵּכיי

 .םלועל וומיִּתְּב ברק ּ:םְליִח םיִרֲחַאל ּובזעו
 :יתֹוִמְדַא ילע םתֹומְׁשב ּואְרִק רָדָו רודל םֶתּכָשְמ

 :'ףמדב תֹוִמֲֵהְּבַּכ לָשְמְנ ןיִלּולָּב רֶקָיִּב םֶדָאְו

 :הָלְ צרי ֶהיְִּּב'וֶיִרָחַאְו מל לס םכְַד הז
 'םָריצְו ירָקבַל וםיִרׁשְי םֶב דרי" םעְי תֶוָמ '\תש לוְׁשִל ןאָצְּבי

 :ל יִלָבְּזִמ לואָש תולַבְל|

 .ּהָלָמ .ינחקו יִּכ לָאָשדיְמ .יׁשְפגהָּפְי םיִהלֲאְרַאפ
 :ותיּב דֹוָבְּכ 'הָּבְרַיִכ שיא רָשָעידיִכ יאָריִּת"לַא וז
 :ֹודֹובְּכ ויָרְחֶא דָרְידאְל לָּכַה חקי יותומְב אָלי יב
 . דל ביִטיַתדיִּ "וי יִדְרְבִי וייַחְּב ושפנ-יִּכופ
 :רוא"'ּואְרי אל חצנ-דע ויָתֹובֲא רודדדע יאבתפ
 :רמְדנ תֹומֲהְּבַּכ לָשְמָנ "ןיִבָי ואלו רֶקיִּב םֶדָאיי

 ףָכִָל רוֿזמי 0
 ץֶרָאאָרקּו רכה .הוהְי םיחלָאולא
 :וָאבמ-דע שָמָשדחַרֶזִמִמ
 :עיפוה :םיִהלֲא יִפיללְכְמ ןויְצִמ*
 ישרחל"לאו ףניהְלַא אביי

 :דאְמ יהָרעְׂשִנ ויֿביִבְסּו לכאת ויִנָפְלַשא
 ומע ןידל ץֶרֲאְה"לֲאְו לַעָמ םִיַמְׁשַה-לֲא ארק
 חבל ייתיִרַב יִתְרָכ | יֵדיִסֲח יֵליּופְסַא
 :הֶלָס אּוֲה יטפש םיִהלֲאייְּכ וקדצ םיִמְש ידי

 9 5% 5 4 | ל 6 Hie רקיו | =° ;crrp ₪6 ] דעו םלזעל (יַחָנ) יִחיִו; פס , |
trsp stich6 םֶתומְדַא; ?  ;MSםיִרָבְק | ל  vel12 *1 6 686 םֶרְבִק  || frt crrpזז  

kai wuowwen 00706 = $,3 הָמְדְנ , 6 MSS11 | 13 * 65 ןיִבָי + 21 || ל  post 
 Hie ef exaeguatus est | 14 * ₪ 1 DN cf Hi8,13 vel םֶתיִרִחַא | לל ג

 Hie 137]: ‘BD; prb crrp | 15 °° cnp |  קצps וחש צel ּוּתַתִ | = prps דרי

compl MSS b3מ vel .םֶרּוצְו | <  Mssרֶבָקַל םיִרָשיֵּמַב | % א םֶריִצְו, 0 וה  
 לובזמ | 16 trsp , / 17 31? אָרִת cf Prv 23,31 | ל[ ? הָּבְרִי | 8 טק |

 זפ * 6 Hie ףרבי |? 115 68 ד ףדויו | < 25 68 ול, 1 41 | 20 * קזל 1 אבי
complףיִתובַא | * 6 116 8 הָאְרִי | 2ז * 22155 אל, 1 לב ן > שנפ | ל  | 

Ps 50, 2 prb vb exc || 3 *° frt add || 4MSSיל 6[ 13 || 5 6180 13 |  MSS 

 3 םיִהֹלֲא | < :m1 5 'סָנ | 416 115 לעֶּמָמ | 5 == 6 ויְדיִסַח ול | 6 ותיִרְּב|
 6 51? "ו | 1 ft טָּפָשִמ יֵהֹלֲא.



 946 םילהת 51,5—50,7

 ךָּב הָדיֵעֲאְו לֵאָרְׂשִי .הֶרַּבֲאָו וימַע הַעָמְׁש
 :יְֵנָא ְּיָהלֲא םיָהלֲא
 :דיִמְת יְִנָגְל ףיִתלְעְו ףַתיִכוא ףיָחְבְזלע אל
 :םיִדּותַע ְּךיֶמאָלְכַּמִמ | רַפ ָךְתיּבִמ חָמָאדאלי
 :'ףָלֶאדיִרְרַהְּב תומָהְּב רעידותיחדלכ ילדי
 :יִדָמַע יִדָש 'זיִזְו יםיִרָה ףועד לכ יִּתְעַרִי וז
 :הָאלֲמּו למ ילו ףךל רַמָא-אל בֵעְרָאםָאי
 :הָּתְׁשֲא םיִדּותַע םֶדְו םיִריְּבַא רָשְּב לכואה 3

 ְיָרדְנ ןוְלֲעְל םלשו הָדֹוּת םיָהלאָל חָבֶזיצ
 :ִנְָּבַכְתְו ףְִּקַחַא הָרְצ םייְּב יִנָאְרְקְו

 יםיִהלֲא רֶמָּפ עֶשְרְַוי
 :היפדילצ ותירס אשתו =: רש רפסק ךק"המ

 :ּךיִרַחֶא יֵרָבְּ מש רָסּומ ָתאְנָש הָּתַאְו ל

 = :הָמְ רימָ wa הרב תָתַלׁש יפי
 :יִפְְְִּתִּת מאב רֶבְדְת ךיִחְְּב בשתי
 ךומָכ הָיָהֶאְיתויָה תיַמְּ יִתָשְחַהְוו תיִׂשָ הָלָאְיי

 ולא יחכש תא אָנ-ּוניְּב>>  :'ףיניעל יהָכְרֲעאְו ךחיכוא

 | :ליצמ ןיִאְו ףראְר
 :םיִהְלֲא עֶׁשיְּב וָטְרא יָד םֵׂשְי יְִנְּבַכְי הָדוּת חבוי
 אָּב"רֶׁשֲאַּכ איִבָּנַה ןָתָנ וילֲא-אֹובָּבי :דְורל רּוָמְזִמ ַחַצנמַלי 1

 | :עַבָשתַּבדלֶא

 :"יִעָשְפ הָחְמ ףיקחְר בֶרּכ יִָנְסחָּכ םיִהְלֶא יָעְח
 :ינרהְט יִתאָטַחְמּו ינוע יִנְסְּבִּכ הבְרָה

 :דיִמָת 'יִדְנָנ יִתאָטַחְו עֶרָא יָנֲא יישר
 זס = קזעפ 'א (ץe! יֵרָרֲהַּכ) םיִרָהָּב גו לַא 'ב | זז * 636 םִיָמָׁש | * ,5

extra mtr | 864+ הֶלֶס | 16 **  ois;15 ? ָרְּבַכַאְו  | vy) cf 6 dpaidrns 
 רָפַס vel יֵרָפַס | 18 * 686 yaתI; 14 et ft dl ומע | < 636 + 011066 ||
 20 1? תֶשּב | 21° 6 avouiav = 0S (NY); prb dl (יִתויָה = היהא) | ל 8

pl MSS6 ִיִנָפְל | 22 זױ5 65 ףרטי | 23 = דק;  * || ft recteָהָכרעֶאְו  
pl vb exe |63 'ד םָׁשְו; קצקפ 'ד םַתְו, ד רַשיִו, רֶדָנ םָלָשְמּו ויָרָדְנ םלשו; כעס  
Q compl4 הָּבִרַהה Kךידסחכ 20155 'חְּב | ל 6 יִעשָּפ |  Ps 51, 3 * IMS 

 Mss בֶרָה | 5 * 6 יֵעָׁשְּפ | * 5 'נל



‘51,6—52,7 PSALMI 947 

 יִתיִשָע ךיִניִעְּב עֶרָהְו יִתאָמְח וְְּבל ל"
 ִֶּטְפָשְב הָּכְוִּת יִּדְָברְּב קצת ןעֶמָל
 :יָּמֲא יֵנֲתְמֲחְי ְטבו יִּתְלְלֹוח ןֹונֲעְּבְְוַהל

 ןיכלא גשמי ר באב ינָאְטִחְתַ
 :ְתיִכַּד תוָמְצַע הָנְלִִת הָחְמְשְו ןוָשָש יִנָעיִמָשַת ו
 :הַחְמ יִתֹנְוע-לַכְו יִאָטֲחַמ ּךיִנָפ רֶּתְסַהְיי
 :יִּבְרְקִּב שדח ןובָנ ַחּוָרְ םיִהְלֶא ילַאַרּב רוהט בליי
 :יִּנמִמ חַקּתִלַא ףשדק חור ףינפלמ יִנֵכיִלְׁשּת-לַאנ

 :ינְֵמְסִת הָביִדָג רו שי ןושָׂש יל הָביִשָהי
 | ּובּושי 0% םיִאַּטַתְו ו םיִעְׁשְ הָדָמְלַא 5

 . .צתלהת דיג רפא הַתְפִת יִתָפְׂש נאוה
 :"הָצְרִת אָל הָלּוע "הֶנֶּתֶאְו חַבֶז ץּפֲחַת"יאְלויּב5
 :הָזְבִת אֶל םיִהְלֶא "הָּכְדַנְו רֵבְׁשני-בל הָרָּבְׁשִנ חור םיִהְלָא יֵחְבִזִפ

 :םלָׁשורְי תומוח הנָבִה ןוצ-תֶא נוְרב הָביָמיֵה>
 :םיִרְפ ְּךֲחּבוִמ"לע ּולֲעַי וא יִליִלָכְו הלוע קֶדָצְדיַחְבִו ץֵּפֲחַּת זָאל
 רַמאיַו לּואָשְל דניו יְמֹרֲאָה גַאודואּוָבְּב> :דְוָדל ליכשמ חָצַנְמַל 52

 ָלָמיִחַא תיא רוד אָב ול
 ילא דָמָחֹ 'רוָבְּנַה הָעְרְּב ְקַהְתִּתיהמ:

 בֵׁשֲחַּת תוּוה+ :'םויַה"לַּכ
 :הָּיִמְר הָשְע ׁשַטְלְמ רַעַתְּכ ד גושל
 :*הָלס יד רּגּדמ'ורָקׁש בֹוטְמ עֶר ָּתְבַהֶא

 :הָמרמ ןוָׁשְל | עלֿביֵרְבּדלְכָתְַהֶא
 לֶהֶאַמ חיו 'ִךּתְחִי תַצְנָלְךְצָּתִי לא"םנז

 :הָלָ יםייח ץֶרָאמ 'ךָשְרְשו
 + ||  ft 1666ףיִרָבְרַּב (5 ףרֶבְרְּב)  | * comp! MSS 65 Hieדַבֶל 115 * 6

vb exc || 8 6 conjg 6 2, >S םתסבו) g1?( | זס 5 יִנָעיִּבָשִּמ | 15 compl MSS | 

 || ), ק )trל ] הָנְּתֶאְו |  1Aאָל  5 viam tuam | 16 frtdl| 18° 6הא

 5 קצקs ָהֵצְרּת || דפ ** רבשג צו הכדנ 6 8 41 | b 8 הֶוְבִי | 0 2MSS 'ת),
 Hie הָנָּבִתְו | 21 = 'צ 'ז vel ן הלוע dl | Ps 52, 2 2MSS 6 Hie ךֶלמיִבֲא |

vbקפ 61 5-9 רֵּבַּנְתת; טס , || = 8 דָסָח לא 54 1666 | 4 r3 * 2185 לֶא | ל ק 
exc || 5 == 1? קָדֵצ רָבְּדִמ || * פס הלס 4 6 | 6 pc MSS המר" |7°AHieg 

 . | < 6 Ww | > prb vb excךחסיו),  ft al relךְּתַחִי;



 948 םילהת 54,5—52,8

 ּקָחְׂשִי ויִלָעְו ּואָריִיְו םיקיִדצ אָ
 ְוּועמ םיִהלֲא םיִשָידאְל רָבּנַה הָּגַתפ

 ּ:וְתוַהְּב זעָי .וָרָשָע בֶלְּב חַטְביְ
 םיִהלֲא תיִבְּב ןנעְר תִיזְכיִנָאוי
 :דַעְו םֶלֹוע םיִּהלאדָסָחְב יִּתְחַעְּ

 יִתיִׂשֲע יִּכ םֶלועְל ָּךְדואיי
 :יִּדיִדיִסֶח דנג "בוטדיִכ" ְךִמָש יהנקַאו

 :דורל ליִּכָשַמ תלחמ"לע חַצנִמַלי 9

 םיָהלֲא ןיִא ולב לֵבָנ רמי
 :בּומדהָשְע ןיא 'לֶוָע יּוביִעְתְקְו ּותיִחְׁשִה

 םֶדָאדיִנְּב"לַע ףיִקְשה םִימָׁשִמ םיִהלֲא
 :םיִהלֲא-תֶא שרד ליִבָשַמ שיַה תוארל
 בּוטדהַשִע 'ןיא וחלאו ןְָחִי יֹנָס לכי

 :דָחָאדםִנ ןיִא
 :וארק אָל 'םיִהלֶא 'םֶחַל ּולְכֲא יִמַע יֵלָכֲאי ןְוָא ילַעָּפ לעְדְידאלַה5
 ךנח תֹוָמְצִע רפי םיִהלֲא-יִּכ "דַחַפ הָיָה אלי ּדֶחפ ּודַחַּפי םש
 :"םָסִאָמ םיִהלֲאדיּ יהָתׂשיִבֲה

 ֹומַע תּוְבָש 'םיִהלֲא בּשְּ לֶאְרְשי יתועָשי ןויצמ ןּתִי ימל
 :לֶאְרשִי חַמְׂשִי בקי לג

 לּואָשְל ּוְרמִאיַו םיִפיִּזַה אֹובְּב> :דְוָדָל ליִּכָשַמ תַיִנְנִּב חמי 94
 :ּונָמָע רַּתַּתְסִמ דוד אָלַה

 :יִנֵניִדְת ָּךְתְרּובְנְבּו ינעיִׁשּוה משב םיִהְלֲאצ
 :יִפייִרְמאְ הָניֹזַאַה יִתלְפְּ עַמְׁש םיִהְלא 4

 ישְפִנ ּושקְּב םיִיִרֲעְר ילְומָוֿיִָז יי
 :הֶלָס םָּדְגְנְל םיִהלֲא ּומָש אָל

 8 3155 5 ּוחָמָשְיו 1 ּונלָיְו | 9 * 22155 + רֶׁשֲא | * + וועָמ | < 8
 ֹונֹוהָּב | זז * למ exc | b Brg הּוָחַאְ ץel אָרְקֶאְו | == 68558 םירוד רודל || 4 קו
 MSS ֶּךֶךסַח | Ps 53, 2 * mlt MSS < ן cf 14,ז | ל 1c 7MSS הלל 14,1 |

ml: MSS 6856 4עדי;  pc MSS4 = 143 רֶס לּכַה | * 115 3 ןיִא | 5 *  
nonn MSS, cf 14,5 ||הוהי || 6 *° <  jn cf ad 14,4 || 5 compl MSSלָּכ " + 

cf ad 14,5 |ס ךנח; prׂשיִבָת יִנְעִתַצַע :קיּרצ רודְּב; 68 ףַנֶח  qזזק; 14,5 c - 
 < 14,6 ּוהָסְחַמ; comp! MSS + ּוהָחְחַמ הוהי יִכ ֹוׁשיֵבָת יִנָע תצע || 7 * תסתח

Ps 54, 5 nonn658 הוהי ||  compl MSS14,7 תעושי || *  $ MSS 6 Hie 
cf 86,14.6 םיִדָז  MSS 



54,6— 55,16 PSALMI 949 

 :יִשָפַנ יִכְמְסב יָנֹדֲא יֶל רוע םיִהלֲא הגה
 :'םתיִמְצַה ךְּתִמֲאב יִרְרְשָל ערה יבוש
 :בוָמיִּכ הָוהְי ָךֶמש הָדֹוא ְךֶכ"הָחְּבְָא הָבָדְנִּבי
 :יִניֵע הָתֲאָר יֵבְֲָבּו יֵנָכיִצַה הָרָצ"לּבִמ כ

 :דֶוְדְל ליִכָשַמ תֹננְנְּב חֶצְנְמְלי 5
 :יִתָנִחְתִמ םלַעְתַתְלאְו יֶתּלִפּת םיהלָא הָניְזֲאַה
 | יחיִשְּב דיִרֶא נגעו יל הָביִשְקַה

 עֶׁשָר יִתָקְע יִגָּפְמ בוא לוקמי :הָמיִהָאו
 :ינּומְטְׂשִי ףָאְבּו ןֶוָא ןלָע טימי
 :יִלַע ולפְנ "תֶוָמ תֹומיִאְו "יִּבְרְקַּב ליִחָי יֵּבְל5
 :תּוצלפ יִנָסַכִּתַו יִב אבי דַעְרָו הָאְריפ
 :הָנֹּכְׁשֲאְו הָפּועֲא הָנֹוַכ רָבֲא יל- ןֶּתְידיִמ מאוד

 :הָלְס רכב ןיִלֲא | דֶדג קיָמרא הגה
 :ירעָפִמ הָעֹפ ַּורִמ יִל 'טָלְּפִמ הָשיִחָמ

 יםֶנושָל גל 'ינֹדֲא עלי
 :ריִעָּב ביִרְו יסָמָח יִתיִאָריִכ
 ָהיְתְמוחדלַע ָהָבָבֹוסְי הָלְיַלְו םַמֹי

 יהָבְְְּב תִמַה= הָבְְקְּב לָמָעו ןואו
 :הָמָרִמּו 'ָּךְּת ּהָּבחְרִמ ׁשימְיאָלְ
 'אָשָפְו ייִנָפְרִחְי ביואל יב
 :ּונָמִמ רֶתְסֶאְו ליֶּרְנַה יִלָע יִאְנַשְמאְל

 :יִעָדְיִמְ רפול יִּכְרָעַּ ׁשֹונֲא הָתַאְו +
 םיִהלֶא תיִבְּב דֹוס קיִּתְמַנ וּדְחַי רֶׁשֲאי5

 שרב לה
 ֹומיִלְעויִתְוָמיִׁשופ

 :'םֶבְרקְּב םֶרּוגְמְּב תֹוֲעָר"יְּכ םִיַח לֹוֲאְׁש ָּדרָ
jPcfs| =65 116 ביִשי 5 בָשי?; 1 בושי  Q mlt MSSבושי,  *KE QW! vel7  

tsp’ goatהָמֲהָאְו;  frt trsp 0% 7 | Ps 55, 2 fit dl || 3 prps8  

 תקעצמ | 5 * ft dl | * 8% dittogr | 7 prb dl | 9 ** 8 טלפְמ הָליִחֹא 1 4 |
Dn, ft recte || © frt vbגלפ = עלב) | 5 6 +  crrp (prbדס °°  | fri glל  

 ”exc || 12 * >6$; prb crrp | * Var ףות || 13 °° I prbיִנפְרַח יִביוא | ל קזמ

vb exc | 15 vbb exc | 16 * K תומישי ? 0 mlt MSS Vrs ;תֶומ )איִש =( יש 
1Q; frt vbb exc || ל prb dl (g)). 



 950 םילהת 56,10—55,17

 :ינֲעיִׁשוי הָנהְיַו אָרָקֲא םיִתלֲאלָא יִנֲאּז
 הָמֲהֲאְו הָחיֵׂשֲא םִיַרֲהָצְו רֶקָבְו ברע"

 יִשְפַב םֶלָשְב יהָדָפיפ :ילוק עמשינ
 :יִדָמַע ּוָה  םיּבַרְבִיִכ יֶלְ'בְרְקִמ
 הָלָס | םֶדָק יבש נע לאועמשייפ

 :םיִהלֶא ּוָפְרָי אָלְו ֹומָכ תפיִלַח ןיִא רֶׁשֲא
 :ותיִרְּב ללח .'ויָמלְׁשִּב יויִָי לש
 יָבְל-בְרְּו .ויפ 'תֶאְמַחְמ וקליי

 :תִוְחַתֶפ הָּמַהְו ןָמָׁשִמ ויָרָבְד ּוָכַ
 ְלְכְלְַי אּוָהְו ךְבָהְיו הןהי"לע ְּךלְׁשַה

 :קיִרצל טומ םֵלֹועְל ןֶתְיְדאְל
 תַחָש ירָאְבְל םֶדְרוּתויִּהלֶא הָּתַאְו

 םֶהיֵמְי ּוצָחְיאל הָמְרִמְו םיִמָד יִשְנִ
 :ָָּב"חטְבֲא יִנָאְ

 ותוא זחָאַּב םָּתְכִמ דִוָדְל םיקחר םֶלֶא תנוידלעו חֶצנְמלי 6
 :תָנְּב םיִּתְׁשִלְפ

 :יִנָצְָלי םתל םויַה"לְּכ ׁשֹוגֲא יֵנְפָאְׁשִיּכ םיִתלֲא יִנָגָחְ
 :םֹורָמ יִל םיִמָחְל םיּברְדיּכ םיַה"לָּכ יֵרְרֹוׁש פאט
 רָבָּב ללהַא םיִהלאַּבי :חָמְבֲא ְךֶלֲא ינא אָריִא םמּ

 :יל רֶׁשְב הָׂשֲעַיהַמ אָיִא אָל יִּתָחַטְּב םיָהלאֵּ
 :עֶרָל םֶתֹבְׁשְחַמ"לָּכ יִלָע בצעו יִרָבד םיֲה"לָכ"

 :ָשְפַנ נק רֶׁשֲאַכ ּורָמְׁשִי יִבקע יהָּמַה 'ּניֿפְציוּורּונײד
 :םיִהְלֶא דוה וםיַמע ףַאִּב ֹומָליטלּפ ףְנָא-לע

 :ָּתְרְפְסְּב אלה" דאב יִתְעְמד יהָמיִׂש .הָּתֲא הרפס ידני
 :יל םיִהלֲא"יכ יִּתְעַלו-הָז יאָרְקֲא םְֹּבי רֹוחֲא יבָו ּובּושְלו זמ

 ז7 3 םיִהְלֲא | 18 115 5 עמשאו; 1" | זס * 14 ] פי; טק , || < ₪
2r * nonn MSS 6 1, $ manum || 1658 בשי ומָנעיו |  crrp | 20 ™ l c 

 ויָמְלְׁשְּב | 22 1 קַלָח vel( 6 68 ווינָּפ סזס ויפ) | * 1 6 255 2 116 6 nֹאָמֲחַמ
caritatem tuam ||וּבְלְּב | 23 תש ָבָהָאְי 1116  dl 7 et 1 ftתֶאְמְחִמ | <  vel 

 24 51 ראב ץeורוּב | * 6 + הוהי | Ps 56, 1 6 0 6ץושצ םֶלֶא | 3 6
cfm | 6 ft cnp |רמ | 5 6 יֵרָבְּד; 16 רֶָבְּד  prps(םּורָמ);  Vwoug66  

GEישְפנְל | 8°  compl MSSּונופצי | <  Q et MSSּוניִפְצַי  K7 ** דק | ל  
 Hie $ יא vel ןיֵא; קז ןיִא ןְוָא | ל אש טֶלָּפ; קזק סֶלַּפ | 9 *1 6 65 הָמיִש

rt dL₪1 (ךתרפסב קזס ךדאנב) || עס =  ftתמש || =  vel 



 5 ל 1 951

 :ירָבּד ללהא הנה רָבָּד ללהא םיִהלאַּביי
 :יל םָרֶא הָׂשְעַ-המ אָריִא אָל יִּתְחֹטְּב םיָהלאָּבי*

 ְָל תודות םלְׁשֲא ְּךיָרָדְנ םיָהְלֲא לע
 ינפְל להתקל ייַחְבִמ יֵלְנַר אָלַהי תֶוָמִמ ישפנ ָתְלַַה יי

 :"םייחה רֹואב םיִהלֲא

 :הָרָעְמּב לּואָשייִנְפִמ וחְרְבִּב םָּתְכַמ דֶודְל תַתְׁשַת-לַא ַחֶצְנְמלי 7
 יִשָפּב הָיָפָח ב כ ינגָחוםיִהלֲא יֵנָגְח*

 :תווה רָכֲעַי דע הָסחֶא ּךיִפנְּב"לַצְבּ
 "שפי :ותמאו] | | ויָכְע רמג לאל ןֹוָלֲע םיקלאק אָרְקֶאי
 ָּסַח םיהלָא חלשו 'הָלָמ יִפאְש ףרח יֵנֲעיִׁשֹוְויוםִימׁשִמ חלשי+

 םֶנָאייִנָּב םיִטָהל .הָבְּכְשֶא םֵאָבְלְךֹוָתְּ
 :הָּרַח בָרָח םָנֹוׁשְלּו םיִצַחְו תִיְגְח םֶהיֵנְׁש
 :ְֵדֹובְּכ ץֶרָאָה"לְּכ לע םיָהלֲא םִיָמָׁשַה-לע הָמּור

 יׁשְפֹנ ףַפְּכ יִמָעְפל ּוניִכַה תָׁשָר
 :הָלְס  ּהָבּותְב ּולָפָנ הָחיִש נפל ּוְּ
 יכל ןֹוכְני םיִהְלֲא יִּבַל וכי

 ייֵּובְכ הָרֲּעיפ :יהָרַמזֲאַו הָריִשֶא
 רַחָׁש הָריֵעֲא רֹוַכְו 'לֶבָּגַה הָרּוע
 :םיָמאָלַּב 'ִךְרְמזא | נא םיּמעְב דוא
 דָתִמֲא םיָקָתׁש-דעְו סח םיָמָשְדע לֶדניְכיי
 ְָֹּובְּכ ץֶרָאָה"ְּכ לַע םיִהלֲא םִיָמְׁש-לַע הָמּויי
 :םּתְכִמ דָנְדְל תַחְׁשַּת-לַא חֶצְנְמְלי 8

 :םָדָא ב ּוטּפְׁשִת םיִרְׁשיֵמ ןּורּבדְּת קֶדָצ םְלֶא םָנָמֲאָה
 :ןּוסְלַפְּת םֶכיֵדָי סָמֲח ץֶרָאְּב ןלַעְפִּת "תקוע יבַלְּביףַא

 :בָזכ "יִרָבְ ןָמָּבִמ עת םֶחָרַמ םיִעָשְר ּורז
 :ָנְזֲא םטֶאְי שרח ןָתָּפֹומְּכ שחתמה תּומְדּכ ֹומָל"דִתַמֲח

Var | Ps 57, 3 65 + ||619 | לל ₪  rr © frt dl; cf 5 | 14 * 58+ gl 

 4/5 = טנק, 81 ישְפַנ יפאש ףֵּכִמ עשוי | 4 *>6 | ץ = 841 הָב הָשְפְתַנ םֶּפּ |
 8 זר <> 1082 || ל ins ףְל cf 6%; trsp + | g *%* prb crrp; IMS 5 יר1נָכ 'ע;

 108,2 '97ףַא )63 ix gloria mea); prps 'כ התא | 5 41 ה || זס * ro8,4 הוהי |

Ps 58, 2 6 Hie1085 לעמ || 12 1086 לע] |  mlt MSS 1084 ‘NI | rrל  
 םֶלֶא ; 1 םֶלָא | 3 * 61 6 8 םֶכְלָּב | * 36 לוע 1 לֶנֲעְּב | = 1 ןּלְלַפְת |

Gvל 4 1 6  | a conjg4 1 6 6086 ןסְלַּפִּת " סָמָח | 4 * 5% 6 + 



 952 םילהת 59,13—58,6

 :םָּכִחְמ םיִרְבֲח רַבֹוח םיִׁשֲחַלְמ לֹוָקְל עַמֶשִי -אָל רָשַא
 :הָוהְיְ ץתנ םיויֵפָּכ יתֹועּתְלַמ ֹומיִפּב ֹומיֵּנְׁש-יסְרֲה םיִלֲאז
 למת ומָּכ 'וִָח רד ומָלוכְלַהְתַי םִיַמדֹומְכ ּוסֲאַמפ
 :שָמש וחלב יתְׁשֲא לג ךלהְי "סָמּת לולב ֹומָּכַפ
 :ּוגְרֶעְׂשִי 'ןּוהֲח-ֹומְּכ יתֹומַּכי רַמָא יָביִתְריִס ּוניִבָי םִרֲמַּבפ

 :עַשְרַה םֶרָּב רי ויִמָעְּפ םֶקָנ הֶזָחַיִּכ קידצ ַמָׁשִ

 :ץֶרָאְּב םִמָׁש םילא-שִי ףא | קיל ירא םֶרָא רָמאיִי
 -תֶא ּורֿמְׁשִו לּואְש תָלׁשִּב םֶּתְכַמ רֶוְָל תַתְׁשּת-לַא חַצנמלי 9
 | :וָתיִמַהְל תִיּבַה

 :יִנָּגָשִת יִמָמוקְתִמִמ | יֵהלֲאויֵבְיֲאַמ יֵנְכיִצַה*
 :יַנעיִׁשוה םיִמָד ישנאָמּו ןְוָא ילעָפִמ יֵנֵליִצַה
 םיּוע יִלָע ורוני יֵׁשֹפַנְל ובְרֶא הָנַה יב

 היל : :יהוהי יִתאַׁטַח-אָלְו יִעָשפִדאְל
 :הָאְרּו יִתאָרקל הָרּוע יףננוכיו ןּוצְרִ
 לֵאָרְׂשִ יהא תֹואָבְצ םיִהְלֶא הָוהְי הָּתַאְו

 :הָלָס א יֵדגְּב- לכ ןהָּת- לא םִיַּה"לְּכ פל הָציִקַה
 דו

ees jee 

 התת תור היפ עינת
 :?עמש מיכל
 :םִיוּג"לָכְל גַעְלִּת ומְלדקַחְשִּת הֶוהְי הָּתַאְו

4-7 

 :יֵּבַנְׂשִמ םיִהְלֲאיִּכ יהָרְמְׁשֲא ְּךיֵלֲא וועס

 מירה ליב ומענה יע שי יגר לאיי
 םָנֹואְנְב ֹוָדְכָלְִו ֹומיֵתֿפׂש-רַבְּד ומיפד'תאַטַח יג :יִנדַא יּונָּנִנִמ

 תועְלַתִמ | © 5 ץתָ | 8 == קז 1 ריִצָח ּומָּכ  | * nonn MSS*63םֵרָה 7
  || © ef tapeלולכש ||« 53155 םמת onn MSSת *  | 9לָלמְתִי | ל א זצִח 086 ויצָח

 | לּורָח || זז 68 וויִּפַּכ  prb crrp; prps Din etתּושָאְ | זס * 115 5 םֶהיִתריס | ל-ל
Ps 59, 1 6 רמשיו | 2 1115 68 םיִהלֲא, תסממ 1155 הוהי | 4 * 115 ודוני | 

  | 8° prpsן  +, a1 dl | 5 * prb aly | ft 01ל 1115 8 יָנֹדֲא, 3455 יהא; זק
 הָרּמוַא,  | b-b frt dl | ro*1N™Y 6 compl MSS et Vrs, cf 18 | bsתֹופָרֲח

cf 18 |r *1 6 2MSS 6 Hie א‘ | * KG Hie 8 tio, 0 mlt MSS 6 יִּדסח 
1% | 12 %% crrp, prps תר לֶא al dl ,לַא al םגְחִּת לַא | 5 8 ne errare 

factant cf 44,24 || * prps inp | 4 5 ומדיִנַהְו | 1 ֹומֵנְנַמ |r3° 2 Hier 
peccato, © propter culpam; prb vs crrp. 



59,14—61,2 PSALMI 
953 

 ומְגיאְו יהָלַּכ ּהָמַחְבי הָלַּכי+ :ּורּפסִי שחכמּו הָלָאַמּו
 :הֶלָס רה יספֲאְל רה = לשמ םיִהלֲאיְּכ וע

 2 ה vu ןגראו [ ריִשָא ויָנַאווז
 :יל-רצ םויָּב סוּנְמּו יִל בָגָשִמ ָתיָהיְּכ
 יּבנשמ םיִהלֲאי הָרַּזַא ךיִלֲא יי 8

 זיס יהלֶא
 תֶא ו ותוצַהְּב> :דָמַלְל רול םַּתְכְמ תּוָרֲע ןולוש-לע ַחַצְנְמְלי 0
 חַלָמ"איִנְּב םֹוָרָא-תֶא יו בָאֹוי בש הבוצ םֶרֶאתֶאְו םִיַרֲהנ םֶרא
 :ףַלֶא רָשָע םיִנָש

 :ּונל בָבושִּת ָּתְפַנָא ּונָּתְצַרְפ ּונָּתְחַנְז םיִהלֲא

 :הָממיִמ הירש 'הָפְר "הָּתְמְצִּפ ץֶרֶא הָתְׁשִעְרַה
 :הֶלַעְרַ 5 ונתיקשה השק מע תיארה
 :הְלס טְׁשָק יֿנפמ סָסונְתַהְל סג ְּךיִאריִל הָּתַתְַ
 :דִּדַמַא | :וננעו ְּךְניִמְי הָעיִׁשֹוה ידידי ןּוצְלֲחַי ןעמלל

 תָֹּכְס קָמָעְו םֶבְש הָקְלַחַא :הָזלעֶ ֹוׁשְדָקּב רּבּדוםיֶהְלֶא
 :יקקחמ הלּוהי ישאר זֹועָמ םִיַרפָאְו הָשַנִמ ילו רֶעְלְג יל

 ;יִעָעְורְתַה תָשָלַּפייִלָע .יִלענ ךיִלשאםודָא-לע יִצְחַרריִסובָאומ
 :םוְדָאדדע "ִנֶחָנ יִמ ירוצָמ ירי יִנליִבְוי ימזנ

 :ּוניִתואָבְצְּב יהא אָצָתאָלְו ּונָּתְחַנְז םיִהְלֶא יהָּתַאדאלַה י*

 :םרֶא תעּושְּת אושו רַצמ תר נלהב
 :ּוניִרָצ סּובָי אּוּהְו לְיֲח-הׂשֲעַנ םיהלאָּב+

 :רְודל .תציננדלע פנל 61
 :יִתָלְפִּת הָביִשְקִה יִתּגִר םיִהְלֶא הָעְמְשי

 14 = !ft ּךֶתָמחַּב | 15 |> 65058 4 7 | 16 *  ןועוני 0 ןועיִני | 16 6
 vel [A Hie i ני | 18 < > 116 | ל ] ודְסח יַהְלֶא 6 מפ " 'א ינמדקי
 יררשב ec ז1 | Ps 60, 1 6 םיִנשָש cf ad 45,ז | 2 62 ותיִצַהְּב | 3 1 בבוש |
 4 * nonn MSS ָּתְמַבֶּפ, al הָתְמְְּפ | ל pres 5 | ר®pro N תיִוְרֶה | 6 טק , |

 7 K ּוננעו, 0 mlt MSS Vrs ננו ;cf 108,7 [ 8 trsp accent 108,8% טועש0מ-

Plc 86 108010 *1 6 56 1080 יֵלֲע |  || fortis sum; prps iD000, $  

 עעּורְתָא | זז * קזקפ דע || ל :08,:: רָצְבִמ | * 1 יִנָחְנִי | 12 * 82 | ל > 58|
14 nonn MSS inp || Ps 61, 1 compl MSS Vrs NI]. 

Biblia. 1 



 954 םילהת 62,12—61,3

 יל ףֵמְעַּב אְרְקַא ְּךלֲאוץְרָאָה הָצְקִמי
 :"יִנָחְנַת יֵנָמִמ םּורָיירּוְְּב
 :ביזא יִנָּפִמ זע-לדנמ יל הסחמ תיְיָהְדיִ+

 :הָלַּפ יִפְַּכ רֶתַפב הָסָחֶא .םיִמְ להֶאְב הָרֵּנֲא
 ְּדַמְׁש יִאְרִי תשְרִי תְתְנ יִרָדְנל ְתְעמְׁש םיִהלֲא הָתַאיִבַ

 ;רֶדָו רֶדדומַּכ ויִתונָש ףיסות ףְלמדימודלע םימיז
 :ּוהָרְצְנְי ןמ תַמָאְו דֶסֶח םיִהלֲא יִנָּפְל םִלֹוע בֶׁשי
 :םֹויוםֹוי יֹרָדְנ יִמְלָשְל רעל מש הָרַמזַאיזפ
 :דְוָדְל רומזמ ןותודי-לעי חַצְנְמלי 2

 :"יתעּושי ּוּנַמַמֹי ישפנ יהָּיַמּוְּ םיִהלֲאדלֶא ְךָא
 :הָבר טּומָאדאל יִבָגְשמ יִתָעּושיְו יִרּוצ אּוֲהְּדַאפ
 וִמְנ ריק מכל ּוָחְצְרת שיִא-לע ּותְתֹוְהְּת והָנֲא-רַעצ
 מיִדָהְל ּוצעיוותֲאְׂשִמ ְךַא :יהיוחְּדַה ר"
 :הֶלְסּוללְק םָבְרקְבּ ּוכְרְבי ףיִפְּב "בז צרי

 יָת ּונֿמיִכ .ׁשפנ פד םיהלאל א
 :טֹומָא אֶל יֵבנְשִמ יִתָעּושִיַו ירּוצ אּוהךִא
Sליזעחירוצ יִדְובְכּו יִעָשְי םיִהֹלֲאדלַע 

 םַעְ :תעלְבְבי וב והֲמּבפ :םיִתלאַּ יִסְחַמ
 :הָלִס ס ּונל הָסֲחַמ םיָהֹלֲא םֶכְבְב ויִנָפְלּוכְפש
 שיִאדיִנָּב בֶזַּכ םֶדֶאדיִנְּב לבה ּךָא זס
 :דַחְי לבה המה תולעל םִיָנְזאָמְּב

 ּולבַָּתלא לֶזְנְבּו קָשַעְב וחְְבָּתדלַאְיי
 :בל ּותיִׁשָּתלַאו בּוָנְיְדיַּכו 'ליח

 יִּתֹעַמַׁש ּוזםיִּתפש םיּהלָא רֵּבְּדו תַחֶאי

 1 velמָּב  cf 21,3 | 7 1 fitתַשְרַא  | 6 1 ftיִנַמַמֹורְּת | ? קמ יִנֲחנִ 6 ** 3
 "לע  AE Hieןותודיל,  | 8 <2MSS 5 Hie; ft dl | Ps 62, 1 pc MSSיִמיִּכ

 |  | * 6 npn | 3 ft 4 7יִּכ +onn MSS 68ת ןותידי | 2 * 6 יִמוד | ל
  ₪ 41 | >1עגז ּוחַצְרִת, וחצרִת ּוחְצְרִת; + 01 6( וחרצת = ותתוהת) | ל 5 4

 מז pהָיּוחְד הָרַדְג; ₪ קס ַחיִּדַהְל שק ? 1'גַּכ) | 5 * 6 יִתָאָשִמ, 116 ֹותַאַׂשִמ;
crrp || ל 65 ּוצְרִי ; ? dl (Var pro (וצעי || > 65 in mendacio | 516 686 ומיִפְּב | 

6 pc MSS הָּימּוּד cf 2 | 8 * IMS ‘IS, 5 robur meu | °63‘y | 9 76 
 |  frtvb excדז * 55 ולהבת | ל | ,  prb recte; trsp, + || ro trspתדעז לָּכ

12 compl MSS .ּונְעַמָש 

aay * 8 ny 



62,13—64,10 PSALMI 955 

 דָסֲח יִנֹדֲאְְלּוופ :םיקלאל וע יִּכ

 :ּוהָׂשֲעַמְּכ ׁשיִאְל םֶלשְת יהָתֵאיְ
 :הָדּוהְי רֵּבְדַמְּב ותויְהַּב דֶוָדְל רֹוָמְזִמי 5

 ישפנוְּבְל הֶאְמִצ ְּךרֲחְׁשא הָּתַא ילֲאּוםיִהלֲא

 םייילְּב 'ףיעְו היצ"יץרַאּב יֵרְׂב ל המ
 :ּדובְכּו וע תּואְל ְּךתיֲִח ׁשֶָקּב ןכי
 ְְּנוְִּבׁשִי יִתָפָש  םילחמ ףּרסַ בטי

 :יפכ אָׂשֲא משב ֵיַחְב ָּךְכְרְבַא ןְּב
 :יפילְלַהְי תֹונָנְר יִתְפְשְו יִשְפִנ עַּבְׂשת ןָשְדְו בָּלַח ומ"
 ְּב"הָגְהֶא תֹורָמְׁשַאְב יִעּוצְולע ךיִּתְרַכְזימַא
 :ןנרא יִפנְּכ לָצְבּו יל הָתָרזע תיְיָהְ
 :ָךְיִמְו הָכָמַּת יב ירח יָׁשְפַנ הָקְבָב

 :ץֶרֶאָה תויִּתְחַתְּב ואבי ישְפַנ ּושְקַבְי הָאֹוׁשָל הָמַהְויפ
 וה םיִלעְׁש תַנָמ בֶרְחְיִדיְלע הְריִנַי
 וב עָּבָשֶּנַהְד ל ללַהְתִי .םיִהָלאַּב חַמשי ללה

 :רקש-ירבור יִּפ רַכַפי יִּ
 :דְוָרָל רֹומְזַמ תֶצִנמְלי 4

 :ייח רֶצִּת ביוא דַחַּפַמ יִחיִשְב ילוק םיִהלֲא-עֶמְׁש

 :ןוָא ילעפ תש םיִעַרמ דפ יֵנְריִתְס
 :רָמ רֶבּד םָּצח ּוכְרָּד םֶגֹוׁשְל בֶרָחכ ונְנָש רֶׁשֲאּ
 :ומל"הָאְרי] :ּואָריִו אָלְו והרי םָאְתְּפ םָּת םיִרָּתְסִּמַּב תָריל5

 ימ ּורָמֲא .םיִשְקִמ ןוָמְטָל יורפסי ער רַב ֹומָליוקְנַח
 :'קמָע בלְו ישיא 'בֶרָקְו שָּפְחְמ ׂשָפֲח יּונְמַּת תלוע 'ּושָפָחִי

 :"םֶתַּפַמ ויה יםֹוֲאְתּפ ץח םיִהלֲא םֶרָיַול
 םנושל מיל והָליׁשְבַַוִ
 םָרֲא-לְּכ 'ּואְרייִנ< :םֶב יהַאָר"לַכ דונה

13 frt ins הוהי | Ps 63, 2° | prb 6 pc MSS S$ אָּכ | ל' fit dl vel dl היצ 
et 1 הָפָיַע cf 1436 | 6 prb dl | 7 prps ;ףא || 81 קזל ןְנלֵתֶא 91,1 || זס 6 אוָׁשְל 
frt dl | zr 1 ₪ 6 68 i, al Diינֵיר | Ps 64, 5 5 ּואָרִי | 6? (gt : 
 ; || 5 mlt MSS onyּושפָה  Hie $ 127 || 7 = vs crrp || * 2MSS Vrsל || (?4
Hic 3 ומָתולוע || + ן sומת; קזק <M, 255 ברקו, 6 ברקו | > prps Da | 
 | יֵלֲע ומְליִשכְ  || g ** crrp, prpsםִּתַכְמ  prpsל | ,  | 8° trspבקע 8
* 2MSS דֶדּונְתִי || > compl MSS יאר || ro * compl MSS 2 ּואְרִיִו : 

61* 



 956 םילהת 44

 | :ּוליִּכָשַה והׂשעמּו םיִהלֲא לַעּפ ּודיִגְיו
 :בֶל"יִרְׁשְוהלַּכ וללַהְתיַ וב הָסֲחְו הֹוהיּב קידצ תש

 :ריׁש דל רומז חצנמלי 5
 ןיִצְּב םיִהְלֶא הָלְהְת יהיַמְד לי /

 ;רָדְנְַלשְי בלו
 :ראֿבי רָשְּבְלּכ ִיִרָע ,הָלפְ עמ
 :םרפכת הָּתַא ּוניִעָשפ יינמ ּררְבּג | "תנוע יִרָבְּד 4

 ירח ןֶכָשִי ברקו רֶחְבְּתורְׁשא
 ְָכָכיֵה 'שדק ףַתִיּב בַּטְּב הָעְּבָשְנ

 ונעָשִי יִהלֲא נגע קֶדָצְּבו תּואְרוָב* -4
 :םיקחר םָיְו .ץֶרָאיוְָקלְּכ חָמְבְמ
 :הָרּובְנִּב רֶנֶאָנ יחְכַּב םיִרָה ןיִכַמז
 :םיִמֲאְל ןוקהו םָהיִ ןוָאְש םימי ןואָש וחיִּבְשַמ
 ְךיִתֹתֹוֲאַמ תוָצְמ יֵבְׁשוּואְרופ

 :ןיִגְרַּת בֶרֲעָו רָקְב יִאְצוִמ
 הָגְרְׁשִעַּת יתֿבר יִהְקְקֶשִּתַו ץֶראַה תְדַקִּפפ ש

 יָהָניִכְּת יא יםנְנְד ןיִכְּת םימ אָלָמ םיִהְלֶא גֶלָּפ
 :ּךְרָבִּת ּהָתְמַצ ,הָנַנְנַמִּת ייִביִבְרּ ָהָדּודְּג תַחַנ הּור היִמָלְתיי

 :ןָשָּר ןופערי לעמו ּדָתְבוט תַגֶש ָתְרַטָעי/
 :הָנְרְגַחַּת תֹועְבג ליג רָּבְדִמ תֹוָאְנ ּופעְרַי 3 +
 רבדּופַמַעַי םיִקָמעְו | ןאֿפהוםיִרְכ שבא 4

 :ורישידףא ּועֲעוְרְתי
 רֹוִמְזִמ ריש עני 6

 , ֹוְתָלִהְּת ידֹובָכ ּומיש" ומשדדובכ ורמי :ץֶרֲאָהלְּכ םיהלאָל ּועיִרָה
 :ףיביא ףלרושחבי ְךַזע ברְּ ךישעמ אָרֹונ"הַמ םיָהְלאל ומ

 :הָלְס ךמש רמי ורמי יל נחתה"
ins 6 6MS5הָיָמּד | ל  recte | Ps 65, 2 *1 6 Vrsזס ל 5 ידי הָשַעַמּו, ₪  

 םֶלָשּוריִב | ב * 6 Hie 5 עמש || ל AE ידע | יאש אבי | 4 ==? || * 6 ּונָמ|
 5 * 5155 ךרצח | ל 6 שדק || 6 1 קזמ םִיִאְו | 8 68 ןּומֲהְי; ₪ 'ג 'ש + ל 'הו|
 g vb exc | ro Vrs fit הקשו | < 6 תְּבְר !ve ָתְּבְרַה | < 8* ּהָנְנְּד | = 6 6

cf 1017; prb dl || rr * forma mtr incert ||  nonn610100040 טסט  ff00006  

MSS רָּכ' || 14 prps ,ריִצָח al dl || Ps 66, 2 °° frt dl | וריש sצקp ,ל 8 ורִּמֹז 
vel ּוחיָש || < 38 דֹובָּכ |3 ‘1 ft ושחְכִי |41 | ל ל et ,. 
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 :םֶדָא ינְבלע ּהָלילֲע אָרֹונ םיָהלֲא תֹוָלעְפִמ וארו כל
 :וְּב"הָהְמְׂשִנ םָׂש לגָרְב ּורְבַעַי רֶהָנַּב הָׁשְּבילוםי ְךפה5
 יזמירי -לַאוםיִרְרֹוּסַה הָניּפְצַּת םיֹוַּּב יָניֵע םָלֹוע וֹותְדּובנַּב לשמז

 :הָלְס "ומ] ,,

 גלר - תניא םייח רש סשה
 :ףָָכ"ףָרצַּכ ּונְתְפַרְצ= םיָהְלֲא ּונְָּנַתְביָכי

 ּוניגְתָמְב 'הָקַעּומ ּתְמָש | יהָדּוצּמב ּונָתאַבֲה יי
 םימבּו ׁשֵאָבּונאְּב "ּונָשארֶל שונָא ּתְבַכְרַהְיי

 = יהָיוְְל ונָאיִצוְתַ
 :יִרָדְנ ל םלשא תולועב ָךְתיִב אבא

 :יִל-רַאַּב יִּפדרֶּבדְו יִתָפָש פרא +

 םיִליִא תֶרָטְקְ"םע ףלדהלעא םיחימ תל
 :הֶלֶס םידּוּתע-םע רקְבדהַשעַא |

 םיִהְלֶא יאָ הָרְּפסַאו ּועְמְׁש-ּובְל5
 :יׁשפנְל הָשֶע רֶׁשֲא
 :*ינושְל תחת םָמֹורְי יתארקדיפ ולא

 :ינאועמְׁשִי אל בלב יתיאָרימַא ןָא
 :יִתלְפְּת לֵקְּב בישקה .םיִהלֲא עֶמָׁש ןֵכָאיפ
 :יִּתַאַמ וְסַחְו יִתְלפְּת ריִסַהדאְל רֶׁשֲא םיִהלֲא ְּךוָרְּבי

 :ריִׁש ירֹומְזִמ תניִנְנִּב הצנמלי 7

 :הָלָס ּונָּתַא ויָנְּפ רַאָי ּונכְרָביִו ּונֵגָחְי םיִהלֲא
 :"ָּךְתַעּושי םִיֹוּגלָכּב "ךּכְרד ץֶרָאְּב תַעַדְלּ

 :םֶלָּכ םימע ּודוי םיִהְלֶא ו םימע ךּודוי+
 |םיִּמָאְלּו רָשיִמ םימע יטּפָשַתְדיּ םימָפְל ףֹנָנַריְו וחמש

 הל םְנ ץֶרָא :םֶלְּכ םימע ףודו* םיִהְֶאו םיִמַע דפ
 5 2MSS תולילע, 6 év 0ט\0%) Hie 00/59 || 6 prps חומש | ץ א

 in‘, mlt MSS ) 337: || * > nonn MSS; 5 Dp? | 8 compl MSS $ םיִהְלֶא |
 9 * 65155 ּוניִשְפַנ; 6 יִשְפָנ | ל 1 bומל | < :ml 5 ּוניֵלְנַר; 6 יִלְגַר | זצ

mlt -תרסומ | 12 *  cf 60,24; Ez 29,7; alדעמ  frt deriv aרֹוצַּמַב | *1  + 

 6 ּוניִשאָרְל | ל 16 Vis הָחְורָל |17 °° שק, 6 kai Uwwda dro דע 0000

 uov Hie S ef exaltavi (34cm) lingua mea; prps יִאנושל תַחַּתִמ יִּתְמַמֹור |

2MSSףיִכְרּד  r2MSSיִתיִצָר | 20 ? 41 | 5 67, ז 64-דודל | 3 *  s18 קזק 
 ֹוּכְרֹּד, 5 ויָכָרְּד | ל 5 ותעושי | 5 * 3*+ טפָשּת קֶדָצַּב לָבּת | * פא רשיִמּב



 958 םילהת 68,17—67,7

 הראל ותוא ואְייְ | םיָהלֲא ּנְכְרב
 :ריש רֹומְזִמ דול ַצְנְמלי 68

 :ויָנָּפִמ ויאָנִׂשִמ ּוְנְיְו יָבּיוא ּוצּופְי םיִהְלֲא םּוקִיַ
 שַאדינּפמ גנוד סמַהְּכ 'ּףּדְנּת ןָשָע ףרְנִהַּב

 :םיִהלֲא יִנְּפִמ םיִעָשְר ּוָדְבאיי
 :הָחְמְׂשִב יּוׂשיִׂשְיְו םיָהלֲא נפל יוצע ּוחמְׂשִי םיָקיִּדַצְוּצ

ne:תוברעּב בכל ולס מש רמז * 

 :ויָנְפְל ּוְלַעְו "מש יהָיְּ
 ׁשְדִק ןועְמְּב םיִהלֲא תֹוִנֲמְלַא ןיַדְו םיִמֹותָי יבא
 לתורָשוְּכַּב םיִריִסִא איִצומ הָתִיַּבוםיִדיִחִי יביָשומו םיֶהְלֶאז

 ;הַחיִחְצ ונכש םיררוס"'ךא
 :הָלְס ןומישיב ְּךעצְּב ְּךָמעֶי נפל ָךְתאֵצַּב םיהלֲא*

 םיִהלֲא יִנָּפִמ ֹפְטְנ םִיִמָשףִא והָׁשֲעָר ץֶרָאפ
 :לארְׂשִי יהא םיִהלֲא יגּפִמ ניס הז
 :יּהָּתְנַנּוכ הָּתַא הָאלְנְ ףתלחנ" םיִהְלֶא יִתיִנָּת תֹובָדְנ םָשָג

 :םיִהלֲא יְעְל 'ִַתָבּוטְּב ןיכָה ּהָב"ּובָשָי יחי
 :בָר אָבְצ תורָשְבְמַה רֶמֶאְְּתי ינדַאיי

 :לֶלׁש קלחְת תיפ"תוְנּו "ולו ןּוָדַי תֹואָבְצ ייִכְלַמי
 םִיָתֿפָׁש ןיִג ןּובְּכָשַּתְיֶא יי

 :'ץּורַח קֶרְקַיּב ָהיֶתורְבֲאָו ףָסָּבב הָּפְחָנ הָנּי יִפְּכ
 :ףומְלִצְּב ְלְׁשּת ּהָּב םיִכְלְמ יש 'שֶרְפְּבי
 :ןְׁשְּבירַה םיננְבֿנ רה ןָשְּבִרַה םיִהְלַאדרַה
 וִתְבָשְל םיִהלֲא דָמָח רָהָה םיגגְבנ םיִרָה ןּודָערֶּתִהָמָלי

Ps 68, 2 compl MSS Vrs | || 3 * sic 4, 1 ףֶדָנהְּכ | ל Vrs éxAirérwoav, 
deficrant (QA?) ; 2MSS (ןשע) םּדנַּת ; 16+ ַחּור ּונְפְדְנַּת 1 רּונת | * pc 5 6+ 

  trsp | 5 3155 6MS5 >| | 5 * 5ושישי]  fit ante"ו;  MSS 5ןַּכ | 4 5 סו
  inn | 6 pc 5וכרּב | % כז  | > 6 006: prpsומשֶל || * ? 1 תֹובֲעָּב

 %  | © nonn MSS 8, 6בישָמ | ל 5 תרש(ונכב  | 7°*lprbןועַמִמ
3 et Hie autem || % 65 é&v rigois (? (םיִחרְצ | g °° >1MS 5%; prps ם' pl, al 
dl || זס * prps ּתְנַנֹוכ 'א הֶאָלְנְו הָלְחַנ | זז * :5 6 ּובְׁשי sףיִטִּת | ** קצע 
  || 2 6 7% ction Eoneyold | 13 3 6 6 weּובושי | * גא15 ףתבוט 3155

Aedg; nonn MSS יֵכֲאְלִמ | ל >pc MSS 6M“S° || 14 °° prb crrp | 15 °° 
crrp || ל 2MSS ִפְּב' 
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 :חצְנָל ןֵּכְׁשִי הוהיףַא
 :שֶרְקַּב יניִס םָּבי ינוא ןָאָנַׁש יִפְלַא םִיָתּבְר םיִּהלֲא בֶכָרַ
 םָדֲאָּב תּונָּתַמ ּתְחְקְל יִבָש תיִבָש וםּורָמַל תיִלָעי

 :'םיִהְלֶא היפש" םיְִרוׁש-ימאָ
 :הָלָס ּונְתָעּושְי לֵאָה ּונָליסְמֲעַי םָֹומֹוי לנדא ורבי

 :תוֲאָצּוּת תָנמְל "ינדא הֹוהיִלְו תֹוִעשֹומְל ילַא ֹונָלולֲאָהי

 :יָמְׁשַאבְּלַהְתְמ ירעש דָקְדָק ּויָביֲא שאָר ץַחְמִי םיִהלֶאדַא=
 :םָי 'תולְצְמִמ בשא ביש ןָשְּבַמ" יָנֲֹא רָמָא
 :ףהָּנִמ 'םיִבָיואָמ ךיִבְלִּכ ןושְל םֶדָּב ְךֶלְגַר 'ץֶחְמְּתו עמל

 :שֶרְקב יִבְלַמ יִלֲא תוָכיִלַה םיִהְלֶא ךיִתוכיִלַה ּוָאְר5
 :תֹופַפוּת תומלע * ְךוִתְּב םיגְנ רֶחַא יםיִרש ומס
 :לֶאְרשִי ירוקמַמ ינדא םיִהְלֶא כרב תולה

 'םָתְמְְ הָדּוהְי יִרָש ים ריִעָציְַמיְנִּב םָש
 :ִלָתְפִ רכש ןּולְבְז יֵרָׂש

 הש םיכלמ a בל din לכי 30

 יסכימו תדע הנ תי רבי
 :ּוצָּפֶחְי כ תור םימַע יִרַַּב

eooje» 

 ו 'הלס "ינדא ורמז והלא וריש ץֶרֲאָה "תלמי

 18 * crrp; IMS 6 ]JNW; prps ןואָש cf AZ vociferantium || °° prps אָב
 יֵניֶסָמ | ;0 * תסממ 3155 ףַא, 1M ְךַא || = זק; 1115 'א "י ןפשי; 8 ּונְּכִׁשִי אל

c 20 conjg || 2r * < compl MSS || * <6: 5א © ' fit recteא יִנָפְל; 6  
 0 | 22 6 Hie רעש : pצקs עַשְר | 23 = קזק שא ןׁשְבָּבִמ | ל pc M55 6 'מָּב|
 24 51 6 R | * :MSרVrs y 'אָל; קצקs םָּדָאְמ || p זק ֹותָנְמ | 25 קצק ּואְָרנ (6
 606ש00מ00) ; al (תֹוכיִלֲה) ואר| | 26 nonn MSS 8 םירֶש | * ו ּךוָּתַב | 27 * prק

 וכְרַּב | ל 6 << חמץשצ; ft 1 יֵאָרְקָּמִמ צו יִאְרְקִמְּב א a אָרְקִמ יִריִּדַא קצס 'מ 'א |

cfזזק; קזפ םידידי 6 ודידי) + 3312; 31 םָּדְק | ל :א5 םֶתָמְקְרְּב c28 * קזמ  
prb crrp |ל  | nisםיִהלֲ  Hie zz purpura sua || 29 4-3 1 c GEST et pl MSS 

 30 prb crrp || 31 * prps  73 | ל crrp || ° 3MSS םֶּפְרְתִמ ; 6 ד00 ןח
 amorxAeidOflvat (EkkKAeiceflvat); prps DnB | % IMS ירצב; 6 7006 60-

 Kiudadguéevoug, 2 ToUg 600087006 (a ףרצ vel הצר); A Hie 7ofas ('ִצֶר =

prpsּויְתַאי* | ל  Hie 8 33 fit recte | 32 * A Hie9 ‘¥$ר3 | < 6 MSS); prps 
2MSSהיי | 33 *  vel1 הי  GAZ($) xeipa avrAc; frtםיִשָח, 1 םיִנָמְׁשִּב) | <  

ed.4+ וע ד  GBA66 1 'רֶל לס + +:  + prb trspינדאל | ל  
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 :זע לוק ולוקב ןִּתִי ןה םֶדְקְיִמָש יִמָשַּב בָכְרְל
 םיקלאל זע ּוגָת5

 הישּףקממ \םיהלֶא אַָּב :םיִקָחְשּב וז ותא לָאָרְשִי-לע
 םָעָל תֹוְמְצֲעַתְר זַעןַתנ אּוָה לאָרְׂשִי לא
 :םיקלֶא ּורְּב

 :דְוְדְל םינשּוׁש-לע חָצְנְמלי 9
 :שָפְנְדע םִיָמ :ּואָב יִּכ םיָהְלֲא יִנְעיִשוהי

 = דָמָעָמ ןיִאְו הָלּוצְמ ןְיִּבייּתְעְבְט
 :יָנְתַפְטְׁש תָכְּגְׁשְו םימדיקמעמְב יִתאּב
 ינורֶנ רחנ "אְרְקְב יִּתְעְגִי

 :יָהלאל לח יי ּולְּכ |
 םּנִח יִאְנָש לשאר תֹורעַׂשַמָּּבַר

 רֶקָש יִבָיא .יֵתיִמְצמ ּומָצָ
 :"בישָא זַאל יִּתְכֹניאְל רֶׁשֲא

 :יִנָפ Kees הָתָסְּכ הפרח יתאשנ למ: 1

 :יא גבל ירְכְנו יחֶאל יִתה רומי
 יעל יפו תּפְרַתו יָת יב תני
 :יל תוָפְרְחל יִהְּתַו יִשְּפַנ םּצַב הָּכְבֲאָויי
 :לַשַמְל םֶהְל יִהֲאְו קש יִשּובָל הָנתֶאְוי
 :רכש יתוש תוניִגְנּו רעש יֵבְׁשי יב ּוחיִשְו

 יִנֿנע ְּךְרְסַח"בֶרְּב יםיִהלֲא ןֹוצְר תע ההי'ליִתַּלפְת יִנָאְר
 הָעּבְטֶאלַאְ טיִטמ | יִנְליִצָה 5 :'ָּךַעָשְי תָמֲאְּ
 םיִמ תֶלּבִׁש ויִנֵפֲמְׁשִת- לא6 .:םימדיקמעממו יֵאְנׂשִמ הלני

Hie 27372 0ֶשּרְקִמַמ  cf Dt 33,26 || 36 mlt MSS ESE35 ₪+ 1םיִמַשה  

 | 1שְדְקִמִמ  1;(WTP3שיi)  ;6 ev roig 60008 (MSS éyioic) 0000)וׁשְּרְקִמְּב); 9/0
Ps 6g, r cf ad 45,1; 601 | 4 Var® 66 bp | 5 *1jp+? (ּיתָמַצמ) 8 

  6רֶז 1מָּכ | זז  | 7 dl 6 6*% | g prps'א יִנַא  crrp; prpsיַתֹומְצעַמ || = קזפ
kal guvékauya (MSS cuvekdlvya), $ ef humiliavi; prb 1 הָנעַאְו | 13 Gai 

66 6 na 0 יִל נג | 14 *= ₪ dl (Var); pro ר תַע' al יִנֵצְר ּתַא | 

 ו יאנשמ;  a1 dl'מ יִנֲאָׂש צו יִאׂשַנמ; |  etהלצנא  trsp + | 15 °° crrp; frt alל
trsp !. 



69,17—70,2 PSALMI 1 

 :ָהיִּפ רֵאְּב יִלָעְרַטֶאָתְרלאְו הָלּוצְמ יִנְעְלְבּתִדלַאְ
 יָא הָגָּפ ףיִמחְר בָרְּכ ְךְָסִח יבוָטדיּכ הָוהְי ננעל
 :ינגע רהמ יל-רצהיכ ףדבַעְמ ְּךינְּפ רתְסַתְלַאְרי
 :יִנדְּפ יביא ןעָמְל הָפְטְג יִשְפַנדלֶא הברק

 :יִרְוְצדלּכ דג יִתָּמְלְכּו יִּתְׁשְבְו יִתָפְרח ָתְעְדָי הָּתַא>י
 יהָׁשּוגָאָו יּבל הָרָבָׁשוהָּפְרָח>י

 :יִתאָצִמ אָלְו םיִמֲחְנְמַלְו ןאָו 'דּונָל הָוקַאְ
 :ץֶמָח יִנּוקשו יֵאָמְצַלְו שאְר יִתּורָבְּב ּונְתַיִו
 :שקומל םיִטולָשְלְו חּפְל םֶהיֵנְפל םֶגָחְלׁשְרֶהְיי
 :דַעְמַה דיִמָּת םֶהיִנְתְמּו תֹוָאְרִמ םָהיֵניע הָנְכׁשְחְּתײ
 :םֶגיִשִי ךְפַא ןוָרֲחַו ּףָמִעַו םֶהיִלְעְדְפְש
 | :בֶׁשי יִהָיְלַא םָהיִלָהֶאַּב /הֶמשּנ םָתְריִמיִהְּת
 :ררַפסִי 'ִיְִלַח בֹואְכַמ"לֶאְו ּופָדָר ָתיִּכַה"רֶׁשֲא יהָתַאיָכז
 ְֲּתְָרְַּב ּואֹבי"לַאָו םָנֲֹע-לֲע ןוע-הָנְּת*צ
 :ּובֲתָּכ-לַא םיקידצ םַעְו םיַח רָפּפִמ חמי

 :ינֵבָנׂשִת יםיהלֲאָךתָעּוׁשְי | בָאֹוכו יָנֲע יֵנֲאְו
 :הָדֹותְב ּוָכְנֲאַו ריִשּב םיָהלֲא"םַׁש הָלָלַהֲאי
 :יסיִרְפַמ ןֶרְקמ ירֿפ רֹוׁשִמ הָוהיִכ בֶמיִתְו
 םָבְּבבְל יֵחיִו םיִהלֶא יׁשְרְד" 'ּוחָמְׂשִי םיִוְנֲע יָאר
 :הָזָב אָל ריניִסַא-'תֶאְו הָוהְי םיִנֹויְבָאלָא יעמש-יכ+

 :םָּב ׂשַמֹרדלָכְו םיִמָי ץֶרָאָו םִיָמָׁש ּוהּולְלַהָי
 הָדּוהְי יִרָע הָנְבִיְו ןויַצ עיִשויוםיִהלָא יּכ65

 הּוׁשַריְו םָש ּובָׁשְְ
 ּהָביונְכְִׁי ּומׁש יבָהָאְו ָהָּלחָני ויָדְבֲע ערי
 :ריָכְזַהל דָור ַּצַנְמִלי 0

 :הָׁשּוח יִתְרֶזָעְל 'הֹוהְי יֵנָכיִצַהְל םיִהלֶא*
 ז7 **1 בּוטָכ | 20 = ft 1 דָנָנ | 21 * קנט [vb exc; prps 'N ישפנ תֵּכמּו | .

 * 1 6 rs דָנָל | 23 6820 D Hieיִמּלׁשְל; 5 םֶמּולָשְו 6 כצט 1666 םֶהיִמְלַשְו |
 26 5MSS המשל | 27 * 1 תַא || ל :ױ5 6 ףְלְלַח, 5 (00%) oeciss, 6 rv דק
 udtwv pov | *1 6 68 ּויִפְסִי | 30 >6*=°; 695 יִנָּפ תעשי | 32 * פק

 accent | ל pl MSS ‘bi || 33 * nonn MSS INQ; prb 1 ואָר || mlt MSS® וחמשיו

 קזל 1ּוחָמַׂשְו | == 6 'ו 'א ושרד; קל 1יִחִי וישרד | 34 *1 c 6 Hie עַמָש | ל תסתמ

dl.70, 2 40,14 + הר | * +  gloss ad 37? | Psויָדיִפַח | 36 =  prpsלא{ | <  MSS 



 2 םילהת 71,15—70,3

 יִשְפַנ יִשְקַבְמ ּרְּפחִיְו ּׁשְבִי
 :יִתָעָר יצפח מלכי רֹוחָא ונס
 :יחֲאָה וחָאָה 'םיִרְמְצָה םָּתְשְּב בקעדלע 'ובוש+

 ְךיֶשֲקֿבְמלָ ָךִּבוּוחְמְׂשִיְו ושישי
 :יףתעּושי יבא = יםיָהלֲא לְּגי דיַמָת ּוָרמאְְ
Sֿיִל הָשּוְח םיָהלֲא ןויִבָאְו נע וינַאו 

 :רֵחַאַּת-לַא להוהי הָּתֶא יטְלַּפִמּ ייִרָזָע
 .:םלועל הֶׁשֹובֲא-לַא יִתיָסָח הוהְייְדְּבִי 1

 ךְנזַא ילַא-הַטַה יִנֲמְלַפְתו ני ּךְתְקדצְב
 ףןּועְמ רוצלו יל הָיָה :יִנָעיִשוְהְו
 :הָּתַא יִתְדּוצִמּו יִעְלַסִיִּ יִנָעישוהל יָתיְוְצ דיִמָּת אובל'

 :ץֶמוחְ לָגעַמ ףכמ עַשָר דימ יל למלא
 :יָרועְגִמ יִחטְבִמ הֹוהְי .ינדא "תק התא

 גדיִמָת תלת ב
 :זָע"יִסַחמ הָּתַאְו םיִּברְל יִתייָה תַפומָּבז
 :ּךֶתְראְּפִּת םוהדלָּ ַתְלֶַּת יִפ אמי
 :יִנֵבְועֶּתלַא יִחַּכ תולָכַּכ הנו תַעְל יִנָכיִלָשַּת לא

 יח ּוצעונ ישפנ יִרמְָ יל יביוא ּוְרָמָאְיִּכפ
 :ליצמ ןיִאחיַּכ הּוׂשִפַתְ ּופְדְר ֹובָזע םיִהְלֶא רמאָל יי
 :הׁשיח יִתָרזעְל יֵהלֲא יֵּנָמַמ .קֲחְרַּתלַא םיִהלֲאיי
 ר יֵׁשְקַבִמ" יהמלְכּ הָּפְרֶח ּוטַעָי יִשְפ ינמש יֹולְבְי ושב 3
 ;ִַּתַלַהָּתיּב לע יִּתפַסּוְהְו לחי דיִמָּת יִנֲאַו +

 תות םיהִלּכ תר רפסי יפי
 :תֹוְרפְס יִּתְעְְי אָל יִּ

cf ad 40,16 |3 8( ומשי; 115 ּושובָי; MSS $ (cf3 4015 + דַחִי | 4 5  
nonn MSS hh cf 4o,16 || © frt dl || 5 * mlt MSS NIN; cf ad 40,17 |ל  " 

 > compl MSS ‘WA || 6 * nonn MSS ‘nly cf 4o,18 || * nonn MSS ַהלָא;
Ave ($° + waXuéc) |6 + דע  conjg;6 לס  cf ad 40,18 || Ps 7r, r 26MSS Ps 

°P lc656 זועמ =313 |  compl MSS31,3; פק + || 3 * 16  prb vb exc, cf2  
 31,3 6 תודוצמ תיֵבְל | 4 pc MSS 65 8 םיִהְלֲא | 5 טפק , | 6 * 22,10 יח

prb dl || rr prb dl|ובְרֲא |?  prpsיע | ל > יִּתְלַחֹת | ל 6 וע הָסֲחַמ | 10 *  sקזק 
12 K הָשיִח 0 הָשּוח |36 p MSS ּומְלָּכִי cf 35,4: prb 61 | * <8 | =? al 
cf 24 | 14 *<25 ||} ‘AE Hie $n || 15 pc MSS תרופס vel ,תרפס 3 sing. 

 1 יָת



71 ,16-- 0 PSALMI 963 

 :ףְּבְל ְךְתְקְרִצ ריִּכְזַא הָוהְי יִנדַא תחְבנְּב אֹובָאי6
 :ּךיִתואְלַפַנ דיִגֲא הָנַהדדַעַו יִרּועְּנִמ ינתְַמל םיִהלֲא ל
 םֹוָרֹמ-רֲע | יִנֵבְזֹעֶּת- לא םיָהֹלֲא | הָביִשְוו הָנָקְז-דַע םגְויצ

 םיִהלֲא ְּךְתָקְרצְופ ְּדִתְרּיִבְנ יובל רוד ְךעוֶרְז דיִּגַאדע

 וכ מ םיִהלָא|תולְג תיָשְעְרֶשַא
 יונַּיַחְּת בּושָּת 'תֹועֹבְו תובר תְרָצִיונָתיִאְרִה רשאי

 :'ונלעת בּושְּת ץֶרֶאָק יתֹוָמּוהְּתִמּו
 :יִנָמִחְִּת 'בָּפַתְו "יִתְלְרִּג בְרַתִיי

 יהלֶא ָּךְּתִמַא לָבְניִלְבָב דוא נאם
 :לֵאָרְׂשִי שוחק רונְכְב ָךְל הָרְמַַא

 :ְתיְִפ רֶׁשֲא יפנו יךָל"הָרזא יִּכ יִתָפָש הנר“
 ךֶתְקדצ הָגְהָּת םּויַה"לָּכ גוש"

 :יִתְעָר ישקְבְמ ּורְפָחְיִכ ּוׁשְב"יִּכ
 ו הֹמלָׁשְלי 2

 :ךלמןל ךתקדצו ןֵּת ּךָלַמְל 'ּךיִטֶפשִמ םיִהלֶא
 :טָפָשַמְב נגעו קֶדָצְב ָךֶמִע ןיָרְי
 :יהקְדְצַּב תועָבְנ םעל םוְלָש םיִרָה ּואְׂשִ

 וא ינְבל עישוי  םֶע"יננע וטַפְׁשִ
 :יקשוע אדי
 :םיִרּוד רד רי יְִּפְִו שָמָשםע ארי
 :ץֶרֶא ףיזְרז םיִביֵבְרכ גל רֶמָמְּכ דרי
 :ִחַרָי יְִּבִדַע םולָש יבָרְו 'קיִדצ ויִמְיְּבַרֶפְיז

 :ץֶרָא"יִפְפַא-דע רֶהָּנִמּו םיײדע םִיַמ ְְּרי
 :וכחלו רָע יביאו .םיִצ וערכי נפ
 ּוביִׁשְי הָחְנִמ םִיַאְו ׁשיִׁשְרַת יִכְלַמיפ

 16 15MSS Vis תַרָבְגְּב | 18 *-* 1 6 5 אביי רודְל טסו 6 6 :אֹובְי רֹוּד"לָכְל זק : |
 Ig prps Dy | 20 frt dl (628A ַאַּכ) | ל KA ּונְתיאְרַה 0650 Hie 3 יִנָתיִאְרַה |
 ° frtdl | 9K Hie 6 JNA, 068 JA | > prb 1 תויִּתְחַּתִמְו | * א 16 6

(al uera-סוא0ן000עףע  hv6 ח\60/0006  crrp;ּונֵלֲעת, 8 יִנלעִּת | 21 **  

 גשססצמט) טסט || < 6 Hie 58 prb בושתו; 1? ףסתו | 23 = prb סוצק; 1 ? , ,יִּפ |
Hie 5 beth | 2 6ל 1 6 6  | conjg6 לז  Ps 72, 1° 51195 om; 3MSS Ps 

 ןידל 1 ןדיו | 3 די 1 'צ 'ג ולע | 4 ₪ ₪ | 5 16.6 ךיראיו | 61
hbr Dvr | 7 51 6 32155 6 Hie 8 py |ףזר =  cf syr(יִפזר) ףיורי*  velופזרז  

 5 1 ₪ 27( (vel QQ | < 1 ₪ קח fit 1 ;אut Jes 5,14; 24,5 | 9 5 D ֹויָרֵצ.



 964 םילהת 739—72,11

 :וביִרקנ רְָּׁשֲא אָבְסּו אָבָׁש יִכְלַמ
 :ּוהּוְדְבַעְי םִוגדלֶּכ םיִָלְמְלָכ ולּווחּתְשְיְויי

 :ול רזעךיאו יִנָעְו עּושְמ ןויְבָא ליִצְידיִּב
 :עישוי םיִנֹויבֲא תושַפְנְ ןויְבָאְו לד-לע סחי 3
 :ויניִעְּב "םָמָּד רקייו םֶשְּפַנ לֶאְנִי יסָמָחַמְו ךותמי+
 יאבש בָהָּזִמ ןל- ןַתִיו יחיו.

 :ּוהְנְכְרִבִי םויהד לב דיִמָת ודעַּב לָלַּפִתְיְו
 יוירפ ןונָבְלַּכ 'שערי םיִרָה שאָרְּב ץֶרָאְּבּו רָּביתַפַפ יהי

 :ץֶרֲאָה בָשַעַּכ ריִעמ וצי
 ומָש 'ןיִנְי שָמָשיִנָּפְל םֶכֹועְלוֹומְׁש ייֶהְיז

 acl הרשי ים ב ּוכְרְבְתִַ

Caודובְב אָלַמְו .םלופל ורוב  shred 

 :ןמָאוו זמ
 "ישב דו יתולפְת כי

 ישילש רפס

 ףַמֲאְל רומָזִמי 3
 :בבל יִרָבְל םיִּהלא לּאְרְשִיְל בוט א
 :יִרְׁשֲא 'הָכְּפֶש ןיַאָכ יל ומ טעֶמַּכ יֹנַאוי

 :הֶאְרֶא םיִעָשְר םולש םיִלְלֹוהַּב יִתאֵּנְק יב
 :םלוא איִרָבּו םתומל תֹוְבצְרַח ןיִא יב
 :עְגְבִ אל םָלָא-םעְו ֹומיִניִא ׁשֹונֲא לֲמעב

 :ומָל םַמָח תיש-ףטעי הואג ֹומָתָקְנע ןכל5

 :בָבָל תֹיּכְשִמ ּורָבָע ומגיע בֶלֶחַמ אָ
 :ּרָּבדְי םֹוָרְמִמ "קָשְע עֶרְב ָּרְּבַרְוויקיַמְיי
 :ץֶרָאְּב ּךְלַהְּת םָנֹוש םֶהיִּפ םִיָמָׁשב תש

dl | 60 np | 15 °° prb add | 16 * prps6 11165 עושמ | 14 5 ₪  r2 
*1ftורפי | 17  \ ft crrp; huc ₪ trsp + [| 75 prb crrp; prpsתעפש || ל  

 qinִב )6 (טזש ד6 (dvoua 00700 evAornuévov || ל K jl, Q pl MSS ]גי
et trsp post1 ץֶרֶאָה תֹוחּפְׁשִמ"לְּכ  régar ai wuiai thc YA,ןופי | = 6+  IMS 

 ּוהְרׁשַאְי | 18 5MSS 68 | 20 ** <7MSS< | ל 6 oi טקס fit תלה \
 Ps 73,11 ft לֵא רֶׁשְיַל 61  רֶׁשֹיַל et גת יָנֲֹא (קזס ינאו) קס בֶבָל | 2
 יומָנ 0 טז ּויֵטָנ | < K הָכְּפְׁש ס ּוכְפָש | 41 םת מל | 6 conig c "תיש | 7 ,
 prb 6 8 ומָנע 81MS| קומי; prps 'וקיִמַעְ | * rsp , 6 6% | 91 ₪ ךלַהְתִמ
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 :ומָכ יוצמו אָלְמ "ימּו יה "ומ יביִׁשָי ככ
 :ןוָלָעְב העד שו לָא"עַדָי הָביִא ירמָאְיי
 :ליָחְרּונָשַה םֶלוע יולשו םיִעָשְר הָלמהַַּהיי

 :יִפּכ ןֹויקנְּב ץַחְרָאָו .יִבָבְל יִתיִּכז קיר-ַּאיצ
 :םיִרקְּבל יִתְחַכֹותְו םּיה"לָּכ ַעּוגְנ יִָאְויי
 :יִּתְָנְב ְּךיִגְּב רוד הָּגַה "מכ הָרְִּסַא יִּתְרַמָא-יםָאיפ
 :יִגיִעְב יאיֵה לַמְע | תאָז תַעדָל יהָבָשַחַאְוי*
 :םֶתיִרַחֶאְל הָניִבָא לֶאיׁשְּדְקִמילָא אובָא-דעול

 :תֹואּוׁשַמְל םֶּתְלַּפַה ומל תיִשְּת תוקלחב אי
 :תוהָלַּבְְִמ ומת ּופס ענָבְכ הָמשְל ּויָה ְךיַאפ

 :הָוְבִּת םָמְלַצויריעְּב ייָנוַא ץיקָקְמ םוקחְכי
 :ןנותָשָא יֵתֹוָלִכְו יָבָבָל ץמחתי יב

 :ךּמַע יִתיִנָה תֹומֵהְּב עֶדֲא אָלְו רעְבדיִנָאו
 :ינימְי דב תֶזחֶא מע דיִמָת יִנֲאַ>

 :ינֲחקִּת ידובְּכ רַחֶאְל .יִנָחְנִת ךְתָצעַב=י
 :ץֶרָאָב יִּתְצַפָחְאל ףִּמַעְו םיִמָשב יליִמ5
 :םֶלּועְל םיִהְלָא יֵקְלַחְו יבְבל"רּוצי יבָבְלּו ירַאש הָלֶּב5
 :ךֶמִמ הנוזלָּכ הָּתַמִצַה ודבאי ףיקחר הָּגַהְיִּכז
 יִסָחַמ 'הָוהְי ינדאב ויּתְׁש בוטדיל םיִהלֲא תבְרָקוינַאו

 :יִךיִתוכַאְלַמלָּכ רַפסל
 ףסְל ליַפְשִמו 4

 ְֲתיִעְרמ ןאָצְּב ףפא ןשעָי חצנל ּתִח גז םיִהְלֶא הָמָל
 והָז ןויצדרה יִּדָתָלֲחנ טְבְׁש ּתְלאְּג" םֶדָק תיִנָקיְּדְתְרע רַכְז*

 :וּב ּתנַכְׁש | |
 :שֶדְקַּב ביוא עַרָהלָּכ חַצְנ תואְׁשִמְל ְךיִמָעָּפ הָמיִרָהי <

 ,יתותא 'םתתוא ּומש* "ּףֶדעומ בֶרְקְּב ףיררוצ ונאש+
 : ro * K בישו Q Vrs mlt MSS QW! | 5 68 ‘BY | °° crrp; prps DY בושי

Hie 1, 1 48 | > 2MSS 62 Hie .םֶחָלִמ | 5 6 ‘מי,  velםֶהיֵלֲא, ג םֶחְל ּועְּבְשִי  
 5 Ny] ₪ et 48; 1 prb מִי | 4 1 5 יִּתְחַכּוהְ | 15 * 1 | * 16 טופ ָתֹומָּכ
 (ּהֵּנִה) צו הָּנַה ֹומָּכ | 16 *1 c Va 'אָו | * א איה, 0 אּוה | כס 1 םניֵא
 al 1M; trsp , || ב cf Am 1;7,17? רעב | 22 ?1 הָמָהְּב | .4 =< כזק5 ףיֵרֲחַאְו

 דָיִב, 41 'פ חרא | 25 prל =vb exc || 26 = frt dl | 28 = frt dl vell ּךְתְברְק קז

Ps 74, 2 prb crrp; 1 fitףיִתאָלְּפִמ |  dl 6 nonn MSS 68 || ° Sא 'ק || ל ' 
prb crrp.6 ףידעומ, 1 41 | =  SSו: mהכְׁשְ לַא | 4 *  
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 :תֹומְדְרִק ץעךְבְסְּב הָלְעָמְל 'איִבַמְּכ "עדו 5
 :ןומלהי "תופליכו יליִשַכַּב דַחָ יָיַחְותּפ יִתַעְו5
 :ףמש-ןכשמ לְלַ ץראל ךֵׁשְְּמִמ שאב וחלשל
 :ץֶרֶאְּב לֶאדיִדעְומדלַכ "ופרש דַחָי יםְניִנ םָּבלְב ֵרְמֲא*
 :הָמ"דֲע עָדוי ְתַאדאָלְ איִבְנ דֹועְדְןיִא ניאְ-אל וניתֹותֲאַ
 :חצנָל ְְמֵׁש בוא ץֵאָנְי רַצ ףֵרֲחָי םיִהלֲא יֵתָמדַע וס
 :יהלכ דקה בֶרָּקִמ כ נימי ד ביִשָת .הָמְלּי

 kee םיניִנַ יׁשאָר תְרַּבש ם עב תְרְרופ התא
 :םייצל םַעְל לָכַאמ נתת ןַתָיַול ישאְר תצצר הָּתַאי
 :ןֶתיִא תֹוָרֲהנ תשבוה הָּתַא לַחְנְו ןיעמ ָתְָעְקְב הָּתַאי5 .

 :ׁשֲמְׁשְו רֹוֲאָמ תֹוניִכַה הָּתַא " הלל ךל"ףא םוי ךְלּו5

 :םָּתְרעְי הָתַא רח וק תלו ל ָתְבַּצְה הָתַאיז
 ְַמָׁש ּועַאְג לָבָנםעְו הָוהְייףרח םִיוֲא תאזירֶכְזי

 הַצְנֶל חֵּכְׁשִּתהלַא ףיינע תיַח יִָּרֹוּת ׁשֵפָנ יתִּיַחְל ןִּתִתְלַאי.
 :יסָמֶח תֹוָאָנ ץֶרָא"יִּכׁשִחמ ואְלמ יּכ יתיִרב טָּבַהיי

 :ףמש ּולְלַהְי ןויִבָאְו יִנָע 'םלכנ ךד יבשידלאיי
 :םֹוַה"לְּכ לָבָנְיִנִמ ְךְתַּפְרַח רכז ביר הָביִר םיִהלֲא הָמּוק
 :דיִמָת הע ּיִמָק ןואש ךירְרְצ לוק חַּכְׁשִּתלַאנ

 ריש ףַסֶאְל רֹומְזַמ תַחְׁשִּת-לַא נמלי 75

 ְיָתואלְפנ פס מש בוָרָקְט ּוניִוה םיהלָא ול וניו
 | :טֶּפָשֶא םיִרְׁשיִמ ינא דָעּומ חַקֶא יֵּב
 ,והָלַּס ָהיֶדּוּמִע יֵּתְנַּכִת יֵכֹנֲא ָהיָבָשידלָכְו ץֶרֶא םיִנּומְגי
Hieּועְרִי | * 6028 אובְמְּ  alועְדְגִי  crrp et frt 6 4 conjg; prps5 5  

 אֹובֲמְּב | 6 * א תַעְו, 0 הָּתַעְו; cזזק, קצקצ תֵעְּדִג ג1 תעַלְקִמ | * 65 ָהיֶחְתֶּפ,
pc MSSתופלכ 5 תופי | 7  mit Var in MSS | 5.1 MSsםיִתַתַפ | <  

 דב | 8 * 5 perdamus eos; prps םֶדיִחְכַנ גl םַגֹונ a םָּכִנ | ל 6 אד 00-

alהוהי,  frt ins1א | זז 5 In6  perdamus | gאד שן6ע) $  dwpev (IMS 

réAog;ףקיח 10 | 5 6 6%  cf Thr 2,3; trsp , | * K pin, Q mlt MSS Vrs”רּוחַא  
 1 frt .אָלְבִּת et בֶרְקְּב | 12 *1 f 'א הָּתַאְו | * 6 ּונָּכְלַמ, 3 ְּךֵלָמ | 14 סז5 סעל*
 (41 לכאמ) גו לא sine ל || 18 1 prb לכְּב | 10 * 6 116 6 תֶיַחְל | ft תֹוּנַהְל
 vel תַחָשל | * :אS 63 ףךות | 20 == שד || * 6 ףתירבל; קזקצ תוארָל |

Ps75,2°° 6 koi érikakecdueda TO Gvoud govל 6 'נן |  | zr*32W. 
rdvra; $ ef invocabimus nomen tuum et narrabimus omnia;סומיזףססןגסו  

 עזי ּורּפָח ְךֶמַׁשְב יאְרְְו
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 :ןְרק ּומיִרְּת"לַא םיִעְׁשְרלְו ּולְהְּתלַא םיִלְלֹוְהַכ יִּתְרְמֲא
 :קֶתַע ראָנצְב ּורְּבַרִּת םֶכְנְרִק םּוָרָמַל ּומיִרָּת-לַא5
 :'םיִרָה רּבְדִמַֿמ אֹלְו ברעמְמּו אָצֹומַמ אל יכל
 :םיִרָי הזו ליֿפׁשי הז טפש םיָהלֲאיּב
 ֶּסָמ אל ו"רמָח ןייָו" הָוהְידיְּב םֹוָכ יב

 :ץֶרֶאדיִעְשְר לכ תש ּוצמו ָהיִרֲמְׁש-ְּדַא 'הּנַמ רגיו
 :בקעי יהלאל הָּרמזַא םלעל דיִּגַא יִנָאְו וס

 :קיִדצ תור הָנְמַמורת כנא םיִעְׁשר יגלו
 :ריִׁש ףֵכֶאָל רֹומְזִמ תֶניִנְנִּב חצנְמְלי 6

 :וָמָש לוָדָנ לֵאָרְׂשִיִּב םיָהלֲא הָדּוהיִּב עֶדֹונ*
 :ןויִצְב ֹוָתָנֹועְמּו וכוס םלָשְב יָה
 :הָלֵס הָמְחְלַמּו בֶרֲָחְו ןּנַמ תשיר רּבְׁש הָמָשי

 בל יִריִּבַא" לְלּוָתְׁשֲא> :"ףרט-יררהמ רידא הָּתַא רואי
 :םֶהיִדי ליָתייַשְנַאלכ ּואצמדאלְו 'םֶתְנָש ּומָנ

 :ףֶּפא אפ נפל ממ הָתַ אר יה
 :הָטְקְׁשְו הֶאְרְי ץֶרֶא ןיִד ְתָעְמְשַה םִיַמָׁשַמ

 הָלָס ץרָאיְֵנעלָּכ עישוהֶל םיָהְלֲא טָּפְׁשמלדםוקְּביי
 :ירְגֲחַּת "תָמח תיִרָאָש ָּךדֹוּת םֶדֶא יתָמֲחכיי
 :יאָרֹומְל יש ּוליבי ויָביֵּבְסלָּכ יָכיֵהְלַא הֹוהיל" ּומָלַשְו ּוָרְדְ
 :ץרָאדיכלמל ארונ  םיִדיִנְנ ַחּוְך רבי

 :רוָמְזִמ ףסֲאְל ןותירי-לע ֶצְנמל 77
 :יִלֶא ןיזאהְו םיִהְלֲאדלָא ילוק הָקַעַצֲאְ םיָהֹלֲא-לָא ילוקי
 נפת אָלְו "הָרַ הָלְיַליִדָי יִּתְׁשְרד ינדא יֵתָרְצ םֹויְּב

 יש םֶחָּנִה הָנֲאַמ
6 1 prb 6 6 (kard rod 0600( רּוצַב || 7 * compl MSS רָּבְדַמִמ | * >6MSS; 

 +  accent, sed forma mtr incert; 68םיִרָהַמּו | 9 = ככ רָמָח ןייו | ל טיפס sקזק
 ' | זז 6 356 60ם)ַפ)  vel Vi (velהזז לָא | < ₪ 61 || זס 16 6 ליִנָא | זז ?1עדָנִּת

Ps 76, 3 Var i320 || 5 * vs prb crrp | ל 0 65 6 אָרּונ cf8 | 5 6 aiwviwv 
  1ר;  115 o'םו בֶכְר,  trsp ,| 7 = compl MSS(םֶד | 6 : 63 + "לכ | ל

 || ? *> זס 5 ד% 00806 || דד |  | 8 * 8% dl | ? prps 1D'ס יֵבָכֹר ומדִרנ 68 6
 | הוהי  AA prb recte | 12 ** fit dlךֶל 60 velו) נחת 0 6 < | ?5

 א  frt dl | 13 6 rvevuara || Ps 77,1הֶרּומְל  000600 c 13 conjg; 2ל 6 ד
 . 6 nllןותידי 06 ןותּודי | 2 6 116 5 > | | 3 * 6 שש שא | ל
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 :הָלְס | יחּור ףָטעְתַתְוי הָתיִשִא .הֶיָמָהֲאְו םיִהְלֲא הָרָכְֲא
 :רּבְדַא אָלְו יִּתְמֹעְפנ יגיע תֹוָרמַׁש תְַחָ
 יהְְָָּאז :םיִמְלּוע תּונָש | םֶדָקִמ םיִמי יִתְבַשַח

 :יחּור ישפחיו הָחיֶשָא יִבְבָל"םע הָלְיְלּ יִתָניִגנ
 :דוע תוָצְרְל ףיָסידאְלְו ידי חנו םיִמָלוָעְלַהְ
 :רֶדְו רדְל רמא רַמָּנ ודה חַצְנָל ספָאָה
 :הָלְס .וימחֶר ףאְב ץפק"םא לֶא תֹוָנַח חַכָשַהי

 :ןויִלָע ןיִמְי תּונָש יָה יִתולַח מאני
 :'ָּאְלִּפ םֶדְקמ הָרְזָאִיִכ הָנ"יֵלְלעמ יריְִזָאיי
 :הָחיִשֶא ףיִתולילעבּו ךלֲָּלָכְב יִתיִנָהְי
 :םיִהְלאַּכ לודָג לַא-יִמ  ףֶּכְרד ׁשֶדָקַּב םיִהְלָאְי+

 :ְנע םיִמעַב ְתְעַֹוה אָלְּפ הָשָע לֵאָה הָּתַאיֹ
 :הָלֲס ףֵסֹויְו בקעְידיִנְּב מע ערוב תְלַאְנ
 :תֹומהְת ּוְָרו ףַא ּוליָהָי םִיַמ ְּךואָר םיִהלֲאוםִיֿפ ארי

 :ּוכְלְַתְי ְךיִצצַתְףַא םיִקָחָׁש ּונְתָג לוק תובעוםימ ּומְרַזי
 ץֶרָאָה שעְרתו הָונַר לֵבַּת םיֵקְְב ּוריִאַה לגלנּבוְְמעֶר לוקי
 :ּועָּונ אל ְּךיתובְּקִעְו םיָּבַר םִיַמְּב 'ִךיִליבְשּו יִַּפרד יב
 :ןְרַהאְו השמדריב מע ןאָגכ ָתיֶחְני
 = ףָסַאְל ליִפָשמי 8

 :יִפיִרְמַאְל םֶכָנְזִא ופה יִתְרּות יִמַע הָניִזאַה
 :םָדָקייֵגִמ תודיח הָעיְּבַא יִּפ לָשְמְב הָחְתְפָא*
 :ּונָלּורְּפְס ונימובאו םעֶדֹנְו ּונְעַמָׁש רֶׁשֲאג

 םיִרְִִמ ןזלחֶא רול םֶהינְִמּוידַהַ אלי
 :הֶשָע רֶׁשֲא ויֿמאָלְפַנָו רעו 'הָוהְי תיָלהְת
 לֵאָרׂשיְּב םָש ּהָרֹותְו בקֲעיְּבותּורֲע קיו

 :םֵהיֵנְבִל םעידוהל ּוניִתֹובֲא-תֶא הָּוִצ רֶׁשֲא

5 5 Hie AID; prps NinN || 7 * trsp + 6 GZS; 1 ft ר |? 6 kai éue- 

Aernoa, 1 יִתיִגָה | > 1 6 650 Hie S חַאָו' | 8 mlt MSS ה maj; frt l םֶלּועְלַה | 

91 ft IAN || זז °A Hie ‘nbn frt 1666 | r2° K ,ריִּכְנַא 0 Vrs ;רפְזָא frt 
crrp || * compl MSS Vrs ףיִאְלְּפ | 13 compl MSS 6536 יִלְעְּפ | 15 1 לא | 
  0הוהי | ל א ףיִליִבְשּו s frמ *  | 20ףַעּורְוְּב | דף 655 116 8 ףיִקְרְּב 68 16
cסmpl MSS 6 ףְליבשג | Ps 78, ז 36 םֶכיֵנְוָא | 4 * 6 Hie ,דַחְכָנ rt recte 
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 ּודָלְנִי םיִנָּב ןורֲחא רוּדּוּועְדָי ןעֶמְל
 םֶלָסָּכ םיִהלאָב מישו :םֶהיֵגְבִל ןְהָּפִסיִו ומי
 :ּורְצְנִי ויָתֹוצַמו לא"יללעמ וחָבְׁשִ אָלְו
 הָרְמּו רוס לוד םֶתובַאַּכיּויָהְי אל

 :וחּור לָאיתֶא הָנְמָאְנאָלְו בל ןיִכַהְדאָל רד
 :בָרְק םִיּב ּוכְפֶה תַשְקַהיִמּוְר "יִקְׁשֹונ םיִרְפָאדיִנְּב

 :תֶבְלְל ּונאָמ ותְרותְבּו םיִהלֶא תיִרְּב ּורָמָש אל
 :םֶאְרֶה רשַא יִתֹואְלְפנְ ויָתֹולילע ּוחְּבָשיַויי

 :ןעצ"הַדְׂש םִָרְצִמ ץֶרָאְּב אָלּפ הׂשֲע םָתֹובֲא דני
 :דָנ"ֹומְּכ םִימ-בָאַו םֶריֵבֲעיַו םִי עקָּבי
 ׁשֲא רוֲאּב הָליַלַה-לְכְו םמוי ןנָעַּב םַחָנויצ
 :"הָּבַר יֵתֹומהָתַּ יקשיו רָבְדַּמַּב םיִרצ עקבי 5

 :םִיָמ תִרְהּנִּכ דריו עלפמ םיִלזוְנ אצוירפ
 :הָיִצּב ןויְלַע תֹוָרְמַל ולדאטחל דוע ּופיִסויַנ ל
 :םַׁשפנְל .לָכָאלֶאשל םבָבלְּב לאופני
 :רָּבְדּמַּב ןָתְלַׁש רעל לֶא לכה ּורָמָא םיָהֹלֹאַּב רבי
 ּופְמָשי םילֲחְנּו םִיַמ ּובּוזיו ו רּוצדהָּכַה ןח
 :ומעל ראש ןיִכְיְיֶא תֶּת לכ םָחָל- םנה .
 בקעֶיִב הָקשִנ ש שָאְו רַּבֹלְתיו הוהְי עַמְׁשובְלי*

 לֲאָרְׂשִיִב לע ףאיםנו'
 :ותָעּושיִּב ּוֹחָטָב אָלְו םיָהלאַּב ּוניִמָאָה אָל יב
 :חַתַּפ םִיַמָׁש יֵתְלַדְו לַעָמִמ םיִקְתְׁש וצי
 :ֹומָל ןֵָג םִיַמָׁש"נדּ לְכָל ןמ םהילע ורַפְמּו 4

 א םֶהָל חַלָש הֶדיִצ שיא לַכֲא םיִריִּבַא םחְל5 ל

 .+ןְמיִת .עְּב גָהניו םִָמְׁשּב םיִדק עֶס /
 :ףְנָכ ףוע םיִמָ לוחְכּו רֶאָש רַפֲעַּכ םהילע רַפְמ>ז

 :ָה א םָתְואַתי אָ בש דלא
6 trsp 3; al dl ודלוי םינב || 8 * םסתמ MSS ןיִבָה | 5 compl MSS לֶא | 
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 לס םילהת 5

 יםָהְב הָלָעּויִהְלֶאַּאְויי :םֶהיִפְּבֶלְכָאדוע םֶתְואְּתִמ ּורָז"אלס
 :ַעיִרְכַה לֵאָרְִי ירּוחבו םֶהיֵּגמַׁשִמְּב גרהיו
 :ויִתואלְפְנְּב ּונימָאָה אלְ דועדּואטח תאז-לְכַּבי

brהָלָהְבב תו .םהיִמי לָבְהְּבדלַכְיַ : 
 :לֵאורֲחְׁשְו ּובָשְו והּושרדו םגְרהְדמִא+ <

 :םֶלַאְג ויל לא םֶרּוצ םיִהְלֲא-יכ ןרָכְזְִו 5
 :ּולובּנכִ םנוׁשלְב .םֶהיּפְּב ּוהּותַפיַו5
 ֹותיִרְבְּב ּונְמֲאָג אָלְו וָמָע ןוכְניאל םָּבָלְו ל

 תיִחָשי"אלו ןּוע רפכי ו םּוחר אּוָהְו
 :ּותָמֲח"לּכ ריעדאָלְ וּפַא ביִׁשָהְל הָּבְרָהְו <

 בוי אלו ךלוה ר המה רֶׁשביְכ רכזי =
 :ןּומיִׁשיְּב ּוהוביצע* רָּבְדַמַב ּוהוָרָמִי הָמָּבּו
 :ּוותה לֵאָרׂשִי ׁשּודְקּו לֶא ּוסַנְיַו ובושיו יי
 :רָצדיִּנְמ םֶדָּפרָשֶא םוי | ּוָדָיתֶא ּורְכזאל>
 :ןעצ-הַדׂשְּב ויָתְפּומּ ויתותא םִיִרְצְמְּב םָשְרָשַא
 :ןוותשולּב םֶהיִלְנ םֶהיֶראְ םֶדל ךפהְיַויי
 :םַתיִחְשַּתַו ַעָּדְרַפְצּו םָלָכאיו ב ברע םָתְּב חלש
 :הָּברַאָל םעיִני םלּובְ ליִסֲחְל ןתיופ

 :למנֲחּב םָתומְְש םֶנְפנ דָרְבּב גָרֲהיז
 :םיִפְׁשְרל םֶהיִנְקִמּו םֶריִעָּב רִָּל רָּגְסִיַוי*
 הָרָצְו םַעַזְו הָרְבַע ּוֿפַא ןורחוםֶבחְלָשי 9

 :םיִעָר יֿכֲאָלַמ תַתֹלְׁשִמ
 םֶשְפנ תֶוָמִמ ּךָשָתִאְל ופַאְל ביִתָנ לפי

 :ריִּגְסַה רָב םּתְיַחְ
 :םָחְיִלָהֶאְּב יםינוא תישאר יםִיָרְצְמְּב רֹכְּב-לְּכ יפי
 :רָבְדַּמַּב רָלעַכ םֶגָהְנְיַו מע ןאָצַּכ עסיופ*
 :םִיַה הָסָּכ םֶהיִבְיואדתֶאְו ּודֲחְפ אָלְו חַטָבָל םַחְניַ
 :וניִמי הָתְנְק הז רַה ושדק לּובְּגלֶא םָאיִבְיַ 54

 הָלֲחנ לֶגֲחְּב םליּפַיַ םיֹוגוםֶהיִנְפִמ שרי ש

ft recte |48 23155 דֶרָּבַב, 115 2 רָבְּרַל  | fit add | 45 ft dlבז 75  
 49 15 םיִכָאְלַמ | 50 6 Mss 'אָּב | 51 יב 8 3 | * 31585 8
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 :לֶאָרְׂשִי יַטָבׁש םֶהיִלָהֶאּב ןְּׁשַו
 :ּורָמָׁש אָל ויָתֹורֲעְו ןְֹלֲע םיִהלֶא-תֶא ּורְמִי סנו

 :הָיִמְר תָשְקְּכ ּובְּפַהָנ םֶתֹובֲאּכ ּוָנבי נסע =
 :ּוהּוָאיִנְקִי םָתיֵליִסְפַבּו םֶתֹומְבְּב ּוהּוסיִעְכיופ
 :לֵאָרְׂשִיְּב דאָמ סַאמַו רֵּבַעְתַּו םיִהלֲא עַמָׁשפ
 :םָרֲאַּב יבש לָהא יולש שמ שטו
 :רצדדיב ּוּתְראְּפַתו וע יִבָשל ןְּתַַוֿפי
 :רָּבַעְתַה ּותְלֲחנְב ומע בֶרְתל רָגְסיַ

 :ּוללּוה אל יִתלּותְב ׁשֶאהָלַכָא ויָרְוחְּב .
 :הָניִּכְבִת כבת אל ויָתְנְמְלַאְו לפָ בֶרֲחַּב וינה

wןיימ ןנֹורְתַמ רוב ינדא ןשי ץקו5 : 
 :ומל ןַתְג םָלֹוע תַפְרֶח  רּוחֶא ויָרָצדדיופ
 :רֶחְב אָל םִיִרְפֶא טָבָשְבּו ףסוי לֵהֲאְּב סַאָמּו ז
 :בֵהָא רֶׁשֲא ןויצ רהדתֶא הָדּוהְי טְבֵׁשתֶא רַחְב
 :"םלּועְל ּהָרָסִי 'ץֶראּכ ושרק ימיִמָר-יֹוִמּ ןבפ
 :ןאצ .תֵאְלְכַמִמ ּוהָחְקִיַו וָדְבַע ךֶגָדְּב רַחְבִולס
 *ןמע בקעיב :תוערל ֹוֲאיִבָה תולע רַחַאַמלי

 ֹותְלֲחג לֵאָרְׁשיבו
 םֲחְנִי ויפַּכ יתֹונּובֲתַבּו .בְבְל יםֶתְּכ םעֶריי*

 ףסֶאְל רֹומְזמי 9
 ְֵׁשְדִק לכיה"תֶא ּואָמְט ָּתְלחְְּב םיונ ּואָּב םיהלֶא
 :םייעל םֶלָשּוריתֶא ּומש

 םיִמְשה ועל לָכאְמ יב תַלְבְנתֶא ות
 :ץֶרָא-ותְוחְל ךיִדיִסַח רָשְּ
 :רבוק ןיִאְו םֶלָשּוְרִי תֹוָביֿבְס םִימַּכ וםַמָד ּוכַפָש
 :ּוניִתּוביִבְסְל סֶלָקנ געל נינכְׁשל הָּפְרֶח ּוניִיָה

 ְָתָאְנִק שָאדומְּכ רָעְבְּת /חַצְנָל ףְנֲאָּת הָוהְי המדעי '
 ךּעְנְדאָל רֶׁשֲא םיוגַהִלָאי'ְִתָמַח ּךָפְש"
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 972 םילהת 80,15—79,7

 :ּואָרְק אָל משב רׁשֲא 'תֹוכָלְמַמ-לַעו
 :דֶאְמ| :ומשה ּוהְוְנתַאְו .בָקְעיתֶא לָכֲא יב
 ונולד יִּכ ְּךיַמֲחְר ּונּומּדקְי רהמ םיִנשאָר תֶנֹוֲע ֹוְל"רּכְזִתלָא*
 ךֶמָשדובְּכ רבְדילע ּונָעָשְי יִהלָאיּונרֶזָע

 :ךִמְש ןעָמְל וניתאטח-לע רַּפַבְו ונְליִצהְ
 םֶהיֵהְלֲא היא "םיוגַה .רְמאְי ו הָמָלי

 :ָךּופָשה ְּיָרְבע"ם תַמְקַּ .ּוניִניֵעָל םִייִגַּב עדי
 :הָתּומְת יִנְּב רַתוה ךעורז לֶדְנַּכ ריִסֶא תק א יִנָפְל אֹוָבָּתו:
 :ינדַא ּךּופְרַח רשא םֶתַפְרֶח סקיל םִיִתָעְבְש ּונינכְׁשְל בָשָּה 12

 רַפַסְנ רוד רול יםלופל ףל הָדַנ ְתיִעְרַמ ןאצְוו מע ּונָחנַאי

 דתלהת[ | . :רוָמְזִמ ףַסֶאְל תּודע םיִנשָש-לֶא ַחָצְנְמְלי 0
 ףֶסוי ןאָצּכ גהנ הָניִזַאהלֶאְרְשְי הער

 הָשַנְמּו ןַמיַבּוםִיַרְפֲא נפל :הָעיִפּוה םיִבּורְּכַה בָשי
 :ּונָל הָתַעְׁשִיִל הָבְלּו ְּךֲתְרּובִנ"תֶא הָרְרוע
 :הָעָשּונְו ְךיֵנֿפ רֵאָהְו ּונְביִשה םיָהלֲאּ

 :יףמע 'תָלפְתּב ָּתְנָשָע יִתְמדדַע תוָאְבִ יםיִהְלֶא הָוהְי5
 :שיִלָש תֹועֲמְדִּב ומתו עמה םֶתְל ימְּתְלַכֲאָה
 :*ומלוגעלי ּוניֵביֲאְ נינֵכְׁשְל ףןודמ ּונָמיִשְתַז

 :הָעָשְנִנְ ּךיִנָפ רַאָהְו ּונְבישַה תֹוֲאָבְצ םיקלא*
 .וָהָעטִּתַנ םייג שֶרְנִּת עיָסַּת םִיָרְצמַמ ןּפג

 :ץֶרָא-אלמתו ָהיָשְרַש שָרָשַתַו ָהיֶנָפְל ָתיֵּנְּפיס
 :לַאיזרא ָהיפְנעְו הל םיִרָה ֵסְּכִיי
 = :ָהיֵתּוקְנּו רֶהָצלֶאְ םיזדע ָהיְריִצְק חֶלָשַתִיי

 רד יִָבְעְ"ּכ הו יד תְְָּפ הָמליי
 הערי יש 'זיֶזְו .ירלגמ ריזַח הָנָמְסְכִי
 .הֶאְרּו םִימָשִמ טבַה יאָנ בוש תֹואָבְצ םיָהְלֲאיצ
fit 61 |10,25 ולא || 8  nonn MSS Vrs Jerתוחְּפָשְמ | 7 1 6  Jer ro,256 *  

 נס * 115 רמאי | * 4155 6 םִיֹוּגַב | < א םיִיּגַּכ 0 םִידּגַּכ | זז 1 6 86 רָּתַה |
 13 prb vbb exc || Ps 80,1 cf ad 45,ז | 2? 1 גַהְנ | 3 ? 4 | 4 inscsS תואָבְצ
 cf8 | 5 = prb dl | * prps לב | 5 68 ל ב | 6 * 6 116 ּונּתְלַכָאָה |

Hieרֹונָמ | * 255 6  sזקpּונְקְׁשַּתַו || 7 *  Hieהָחָנָא | © 68  crrp, prpsל ₪  
 3 ּונָל | ro 2MSS 86 אָלַמִּתַו | זז קזקפ הָסָּכ | 14 * ic 41 (ע (susp || ל 5

-T '- 

prps 1 ut 4.8.20.ויִזו ] 15 °°  
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80,16—82,1 PSALMI 978 

 ְגיִמְו הָעְטְנירַׁשַא יהָּנַכְו < :תאְז ןָפְג דְקֶפ
 :'ָּדל הָּתְצַמִא ןֿבדלעוי
 :ודבאי ְיְִּפ תֶרַעְגִמ 'הָחּוסְכ ׁשֵאְב "הפרשי
 :ָּךְל ּתְצַמִא םֶדָאד ןב"לע ימי שיאדלע ְךְְיייִהְּתיצ
 :אָרְִג ךִמשְבּו ונייחת ּךָּמִמ גֹוסָנ"אָלְופ
 :הָעׁשנְו ְךיִנָּפ רַאָה ּונָביִשַה תֹוֲאָבְצ םיִלֲא הָוהְו>ס

 יס תיִּתגַהְלַע חצנְמַלי 81
 :בקעי יהלאל ּועיִרה ּונוע םיִהלאַל ּוניִנְרַהי

 :לָבָנְ"םַע םיִעְג ריֵנִּכ ףְתּונְתּו הָרְמַז-ּואְש כ
 :ּונגח םֹויְל.הָסַכב רַפּוׁש שדחב ּועְקַּתי
 :בקעי יהלאל טֿפשַמ אּוה לֵאָרְׂשִיל קח יב
 םִיָרצִמ יץרֲא-לעי ותאָצְּב מש תו

 :עמְׁשֲא יּתעַדידאל .תפְׂש
 ::הנְרבַעִת 'דְּדִמ ויֿפֿכ ֹוָמַכׁש לָבָּסִמ ייִתוְריִסַה

 םעֶר רֶתְסְּב ְְנֲעֲא צלחו ְתאָרָק הָרָצַּב*
 4 1הְלַס הָביִרְמ ימדלע + לְנֶחְבֶא
 :יִל-עַמְׁשְּת-םָא לָאְרשי ָךּב הָדיֵעֲאְו ימע עַמְׁשִ
 :רָכָנ לֵאָל הָיֲחְּתְׁשִת אָלְו רז לא דב היא

 7 :והאלמאו = יבֲחְרַה
 :יל הָבָאדאְל לֵאָרְׂשְ ילוקל ימַע עמש-אלוו*
 :םֶהיַתוְצַעומְּב וכל םָּבל תּוריִרְְּב ּוהָחְלַשַאְו ג
 | ובלה יִכְרְדְּב לארי יל עמש יִמַע 7
 :יִדְ ביִשֶא םֶהיִרְצלַעְ עיִנְכַא םֶהיִביֲ טעָמ 5
 :םלועל םּתְע יה לׁשֲחַכִי הָוהְי יִאְנׂשִמיי5
 :יּעיִּבְׂשַא שב ירמי הָטִח בלחמ הליכי
 ףַסֶאַל רֹומְזִמי 2

 :טַּפְׁשִי םיִהְלֶא בֶרְקְּב לָא-תַדעּב בֵצָנ םיִהלֲא
c 15 conjg || °® al (= 18b)||6) הָנְנוכְ  sic AM (J 7 prb crrp, prps (cf16 *  

waXAuésg ||81, ז 6 +  ft 1 | 20 dl | Psז7 * כז ָחְפְרָש | ל קצקצ ָהְחְסֶּכ | 18  

 4 זח% MSS ּוניִּגַח, 3 םיִנַח יַמיִל | 6 = 6 6 ץֶרָאַמ | ל 6 116 5 עַמָש עדי |
 7 * 6 Hie רה | * nonn MSS רודִמ; 6 דּודַּב | 6 הָנְדֹבֲעַּת | 1% עַמְשי |

 מ prps ולשכי םֶהיִאְנשמ |71 והַליִכַָאָאְ vel והָליִכֹואְ cf Hos ו \

Hie abroug).( ּוהְעיִּבְשַא )6 $ {sed cf Dt 32,13) | 5 16 IMS (cfףוצמו  sקזק * 



 974 םילהת 84,2—82,2

 :הָלֲסואְׂשַּת םיִעָׁשְר יִנְפּו לנֲעיוטָּפְׁשַּת יֵתָמ-רע*
 :ּוקיִּדִצַה שרו יִנָע םותָיְו לד -ּוטָפְש
 :ץֶרָא] :ּוליִצַה םיִעָשְר דיִמ ןֹיְבָאָו לוטפי

 יֵדֲחּומ"לָּכ וטומי ּוכְלַהְת הָכְשחּב ּוניִבָי א אָלְוּועְִ אָל
 :םֶכְלַּ ךוילע יִנְבּו םָּתַא םיִהלֲא יִּתְרַמֲאדיִנַא

 ּולְּפִת םיִנָשַה דָחַאְכּו ןּוְתּומְּת םֶרְפַּכ ןכָאי
 :םִיונַה"לבְּב לֵחְנִת הָּתַאיִכ ץֶרָאָה הָמְּפׁש םיִהלֲא הָמּוק

 | ףֶסאָל רֹוָמְזִמ ריִשי 8
 :לֶא טְקְׁשּת-לַאְו ׁשֵרֲחָּתדלַא  ְךָליִמּבלַא םיִהלֲא*
 :שאר ּואשנ ךיִאְנָשִמּ ונסה יבא הגה
 :ךינּופצ-לע ֹצעיִתיְו דוס ּומיִרְעַי מע לע
 :ידּוע לֶאְרְשידםש רֶכָּזִידאָלְו יֹוְגִמ םֵדיִחְכנְו וכל יְּרַמֲאפ
 :ּותְרכִי תיִרְּב ייל ןְָחַיי בל ּוצַעוְנ יִּכ5

 :םיִרְנַהְו בָאֹומ םיִלאעֶמְׁשו םודא י ילָהֶא
 :רוצ יֵבְׁשימְע תֶׁשֹלֿפ קלמעו ןומעו לבג

 :הָלָס לייבל עורו ויַה םַמִע הל רוׁשֲא-םג
 :ןושיק לַחְּב ןיִבְנכ | אְרְסיִקְּכ ןיזמְּכ םֶהָל"השֶעי
 :הָמְרֲאל ןַמּד יָה ראִּןיִעָב ּוָרְמשְניי
 :ֹומָכיִסְנ"לְּכ 'עֿנְמְלַצְכּו חב" בָאְזְכְ ברעְּכ ֹומֵבידנ "ומָתיִשי
 :םיִהלֲא תא תֶא נל הָׁשְריִנ ּורָמָא רֶׁשֲא

 :ַחּוריִנפְל ישספ לגל ומֲתיִׁש יֵהְלֲא +
 :םיִרָה טֵהְלְּת הָבָהלְֹו רעיײרעֶבְּת ׁשֵאְבִ
 :םִלֲהְִ ךְתַפּוסְבּו ְּךָרעֶסְּב םֵפְּרְרּת <
 :יהוהְי מש ושקביוז ןולק םֶהיִנָּפ אלמיל
 :ױדַבאיִו ּורְּפַחְיְו דַעְדיִדְע לֲהְּבְ שבו
 :ץֶרָאָה"לָּכ"לַע ןוילע בל יהְוהְי ְךמְׁשי הָּתַאיְּכ ועְדְְויל
 | :רוָמְזמ תַרָקִינְבְל תיִּתְגַ-לע הנמל 84

 :תוָאְבְצ הָוהְי ְּךְתֹונּכְׁשִמ תֹודיִדיהַמ*

Ps 82, 3 °° 68 trsp | 6 fit dl | 7 prps Dג םיִׁשָרָה | 8 קז לשמת ,הַשׁדִי | 

Ps 83, 4 ‘AE Hie ךנופצ | 5 * prb dl | ל fit dl | 6 °° prb 1 'p] דָמֶא | ro fit 
dl | 12 *1 6 6 6 NW vel dl דנ' | °° ? add || 131? nl) vel nl) | 14 ₪ 

vb exc || 17 °° prb post 18 trsp || 18 frt vb exc || 1g ™ fit dl. 



5 9 PSALMI 

 הָוהְי תֹוִרְצְַל ייֵׁשְפַנוהָתְלָּכטנְו הָתְסְכנ
 :יָח לָאלָא ּונְנַָי יִרָשְבּו יל -
 :יהלאו] ּהָל י ףקורורדּו תב הָאְצַמ ו רופצדםנ+

 ְֵלַמ תובע הָוהְי יִתּוחּבְְמַתֶא ָהיָחפָא הָתָשרֶשַא"
 - 7 הָלֶס ּטְלַהְ דול ַּתיִב יִבְשוְי ירָשַאי
 :םֶבָבְלִּב תולְסִמ ב לזו םֶדֶא יִרָשַאא +
 'ּהּותיִשְי עמ 'אָכְּבַה קָמְעְּבייָרָבְע

 :הָרֹומ יהָטְעַי תוכְרְבדִּ
 hos :ןויצְּב םיִהלֶא-ילֶא הָאָרְי ילָיַחְְלֶא ֵלִיֲחַמ ּוכְלְי

 :ֶּחישְמ יִנָּפ טָּבַהְו םיָהלֲא הֶאְר ונגני
 ףלאמ ףיִרצְחּב םויבוס יִּכיי

 :יעַשְריִלָהֶאְּב רּודמ | יָהלֲא תיִבָּב ףוּתְסַה "יִּתְרַחְּב
 םיקלָא הָוהְי ןגמּווׁשֶמָׁש יֵּכיי

 :םיִמָתְּב םיִכָלְהְל בוטדענְמְי אל הָוהְי ןִּתִי דובָכְו ןח
 יְּדָּב ַחָטּב םֶדא יִרָשַא תואְבְצ הָוהְי

 :רומזמ חרק"ינבל חצנְמַלי 85

 :בקעי תוּבָש ָתְבַׁש ףצְרַא הֹוהְי ָתיִצר

 :הָלְס םָתאָטַח"לְכ ָתיִסּכ מע ןוע ָתאָשָג
 :ךֶפַא מ ָתוביִשָה ךֶתְרְבָעְדלָכ תפסָא

 :רֶדְו רול: א רשמה נביא םלועלה
 :ּךְבּוחְמְשְי ףֶּמַעְו ּונייחְּת בּׁשְּת הָּתַא אָלַהז

 [ד =

 :ּונְלְֶֶּתִּת עשיו ףְּסח הָוהְי ּונֲאְרַה*
 ומַע-לֶא םולָש רַב יִ יהוהוולֲאָה ּברִיההַמ הָעְמְׁשֲא

 : יהֶלְסַכל בּוׁשלַאו וידיִסֲח-לָא
Ps 84, 3 1 D3 vel ן 61 6 Hie 5 || 4 *mlt MSS p maj | ° mtr incert || 5 6 

  iתֹולֲעַמ  | 6 . 60060610, frt 1ידע 010906 tiv aivvwv (TY 5דס006 66

7 * :MS םיִרְבֹוע | ל 7M55 ,הכבה Vrs 6 || > 68 ,ןועְמ 1 4 | SMS 6 
  1 ₪ INQ) sineלֶא;  | * GASליַח  || 8 * prpsּוהָתיִשְי | < 22155 הָשַעְי, 6 סשס

 , | 5 || > prps vy | Ps 85ל 2155 8 םיִהלֶא ||  (trsp acc)לאו || זז * קז יִרְדָחַּב
2 K אָנ בוש | * כג רַפָקְו | 7 6 לֶאָה sתּובש, ס תיִבְׁש | 5 * קזק | 9 * 6+ 

  1 fitטה  al ans 6 kal (émi) TOUg ériGTpEpOvTAc 066 aUTOVיִּב | ל

 םָּכְל ויָלֲא ּוביִשָי לֶאְו (ץe הל םָּבְלְב יִבָש יִלָאְו)



 976 םילהת | 87,4—85,10

 :ּונְָראְּב דוָבְּכ ןְּכְׁשִל עְׁשי ויִאריל בורק איי
 :ּקָׁשְנ םֹולְׁשְו קֶרָצ ּושָגְפַנ תַמֲאְוידְסַחיי
 :ףְקׁשִנ םִיַמָׁשִמ קֶרָצְו חַמְצּת ץֶרָאמ תָמֲאיי
 :הָלּובי ןֵּתַּת ּונָצְראְו בֹוטַה ןָּתְי הָוהָידםִני
 :יָמְעְפ ְךֶררָל םֵׂשְָו .ךלהְי ויגְפִל קדָצ +
 דָנְָל הָכְפְּתי 6

 :יֵנֲא ןוָנְבָאְר יֶנָעְִכ נגע ךְנְזָא הָנהְיהַמַה
 :ּיִלַא חובה יָהלֲא הָּתִא ךדבע עשוה יֵנֲא דיִחָח"יִּכ יִׁשְפַנ הָרָמְׁש
 | :םיַה"לּכ אָרְקִא יִלַאְדיִכ = יד ינגְת
 :אָשֶא ישפנ יָנדֲא ךיָלַאיִכ : ֶדְבַע שָפְג חמש
 .יִאְרְלילְכַל דָסת-בַרְו חָכְו בוט יִנדֶא הָתַאְד
 :יָתּונְּנֲחַּת לוב הָביִשְקְַו יִתְלּפִּת הָוהְי הָניזאַהי
 :ינגעת יכ ָךָאָרְקֲא יִתָרָצ םּוָיְב

 :ףיִשעְמְּכ ןיאְו יָנדֲאּוםיִהלֲאָב ךומְּכְיִאל
 משל ְִָּכיִו ינדא ךיִנָפְלּוחְתְשְיְויּואוָבְי תיִשָערָשַאוסְיוְלָּכ
 :ףּדבל םיִהלֶא הָּתַא תֹוֲאָלִפַנ הָשַעְו הָּתַא לוָדְנדיִּכי

 :ףמש הָאְרֶיְל יִבָבָל דַחַי ָךִּתְמִאּב ךלה ַּּכְרִי הְוהְי יִנָרֹוה יי
 " :םלועל ףמש הָדְּבְכַאַו יִבְבְלְילֶכְּ יֵהלֲא ינֹדֲאוָּדוֲא 2
 :היִּתַחַּת לּוְָׁשִמ יִשָּפַנ ָתְלַצִהְו יֵלְע לוָדְנ ךְִּסַחְדיִכי

 ישפנ ּושקַּב םיִציִרֲע תדעו לע ּומק .םיִדָ םיִהְלאְיי
 :םּרננְל ךּומְׂש אלו

 :תַמֲאְו דַסֲח-בַרְו םִיֿפַא ְּךרֲא ןּונחְו םּוחְר"לֲא יָנֹדֲא הָּתַאְו5
 יִנָּנַחְ יא הָגָפי

 :ּךֶתְמַאְִבְל הָעיִׁשֹוהְו ףדבעל ועד הָנִת
 הָבֹוטְל תוא יִמָעהַשַעי

 :יִנָּתְמַחְנְו יִנָּתְרַַע הֹוהְי הָּתַאְיִּכ ּושבָיְו יִאְנש ּואְרְיו
 ריש רֹוָמְזִמ חרקדיגבלי 87
 :בקעֶי תֹונְכְׁשִמ לכמ ןויצ ירעש הוהְי בהאי :שדקיִררַהְּב ותְדּוסי .

 | :הָלס םיִהֹלֲאָה ריע .ָּדָּב רָּבְדִמ תֹודָּבְכנג |
 :םֶׁשירַלְי הז ׁשּוָכ"םע רַצְו תֶׁשלְפ הגה יעל לבב בֵהְרוריֵּזַא4

MSS1 3 ןח"  Ps 86, rt mtr incert | 2 = frt post 3a trspםּולָשְו |  ftְּו = 4  

of5 לֹוקל | נצ 68 ְּךַהָי (ג הדח) | 14  plהוהי | 6  MSS onnהוהי | 5 ת 
54,5 | Ps 87, 1 frt vb exc; mtr incert | 4 6 .רכְזָא 



87,5—88,19 PSALMI 977 

 :'ןּוילָע ָהְנְגִכְי אּוָהְ הבדלי ׁשיִאְו יׁשיִא רמי
 :הֶלס םש"דלי הז םיִמע בֹותְכַּב רפְסִי הוהְיפ
 :ָּךּב יּינעַמ-לָכ םיִלְלְחְּכ יםיִרְׁשְ

 ליִּכְשַמ תֹונעְל תלחמ-לע ַחַצנמַל תק ינָבל רֹומְזַמ רישי 88
 :יִתְרְזֲאָה ןָמיַהְל

 ְָּרְנִנ הָלִילַּב יִּתְקעְצ םוי יִתָעּושְי יֵהלֲאי הָוהְי

 ּיִתָנרל נָא הטה ָתָלפִת ךיֵנְַל אב
 :ּועיִּגַה לואְׁשִל ייחו יֵׁשֹפַנ תֹועְרְב הַעְבְׂשִיַב+
 :ליַאדןיִא רֶבְנַּכ יִתיֹיַה רוב יִרָרוידַע יִתְבַשָחְנ
 רֶבָק יבש ו םיללח וָמְּ יישַפִ יםיּתַמַּב5

 רז ךֶדימ המה רוע םָתְרכְזדאל רשא
 :תֹולצְמְּב םיִכְׁשֲחָמְּב תֹויּתְחַּת רֹובְּב יִנּתִׁש
 :הֶלָס תיֵּנַע ְּךיִרָּבְׁשִמדלְכְו ְךָתְמֲח הָכְמָס יַלֲעפ
 ומל תֹוָבֲעֹוְת יִנְּתַׁש יִָּמַמ יֵעָּריִמ ּתְקְחְרַהְ
 ינעדיֿגמ הָּכֲאָד ניס :אָצֲא אָלְו לכ

 :יפכ יל יּתְחַטַׁש  םלְכְּב הָוהְי תאר
 :הָלָּפ ךּודויוּומּוָקְי םיִאְפְדדםִא אָלְּפדהָשַעִּת םיִתַטַלֲהי

 :ןיּבַאַּב ךְתָנּומֲא ְּךָּדסַח רֶבָּקּב רַפְסִיַה
 :הּיִׁשנ ץֶראְּב ףתקדצו ַּאלּפ ךשּ עריה

 ָמְּדקִת יִתְלִפִת רקּבבּ יִתְעְּוש הָנהְי ְךֶכֲאוינַאצ
 :יִנָמִמ ְךיִנְפ ריִתְסַּת .יִשְפַנ חָגְזּת הֶוהְי הָמְלַי
 :הָנּופָא ְךיָמא יִתאָשָב רעֶגִמ עֶונְו יָנֲא יֵנָעי6
 :ינּותָתּמִצ ְּךיִתּועְּב - ףינורח ּוָרָבָע יִלְעז
 :דַחָי יִלָע ּופיָּקַה םוִיַה"ְלַּכ םִיַמכ יַנּוּבסיפ

 :יָרָׁשֲחַמ יעְדְיְמ" יעְרְו בהא יִּגְמִמ ָתְקַתְרַה
 5 *%1? שיא רַמא םָא (6 'א 'א [ןויצ] םָא); 31 רָמא םָא | ל-ל ? 6 1 6סמ)ש |
 6 frt I בָּתְכְּב )6 al ev ypagii) | 7 * nonn MSS 68 םיִרָש(ן) | * 5155 5
 יניעמ ; 6 vel מWוn karoixio, 5 ‘IH; prps iO םנֹועִמ, al יִנעִמ ; 1 frt (a vb ןוע)

 יֵנֲע םֶלְּב | Ps 88, ד 6A +6 loponA(e)iry || 2 "1 יִתְקַעַצ מזי יִּתַעַגַש יהְלֶא |
 6 51 ? 'מַּכ | * ;crrp קזקs יִּתְבָשה  יִּתְלָשְמְנ  יִּתְבָשְחַנ | ץ 5 "תֶוָמְלְִּ | +

trsp + | 14 prb dl |8 "יִתאָלְכְ  frt cולכ; 1  sMSSָתיֵּנֲא, 3 תנע, ָתיּוצ | 9  
 15 קזמ 61 | 161? יִנּופְפֲא et 41 יתאשנ גו הָנּופֲא | ז7 1 יִנּותְמְצ | צח = >6 |

PP 6 rovg (ףשחמ) ץעש6דס66 וסט 6 ו nonn MSS nD; Hie 

S notos eos abstulisti )5 a.rme) a TWN; fit! .תש םיִעָּדיִמ | 



 978 םילהת 89, 26—1

 :יִחְרְזֶאָה ןָתיִאָל ליִּכְשִַמי 9
 :ייֿפְּב ְךתנּומֲא עיִדֹואורֹדָו רָרָל הָריִׁשֲא יםֶלוע הָנהְי יַדְסֲח*
 :םָהְב ז תנומא תי הָנְּבִי ָסָח םָלֹוע ייִּתְרַמָאְדיִב

 הל אס ור ית ךערז כא סעיד
 :םישדק להב ףְתָנּומֲא-ְףַא הָנהְי 'ָּךאָלִּפ םִיָמָׁש יודו

 :םיִלֲא יגְבִּב הוהיל הָמְדָי הָוהִל ךרעי קחשב יִמ יִּכי
 :יָביִבְס-לָּכדלע ארונו הָּבַר םישדקידוסְּב ץֶרעג לא
 :ףיתוביבס ךְתָנּומֲאַו ּהָיֹוְזיִסֲח ְּךֹומָכיִמ תֹואְבְצ יִהְלָאו הָוהְי
 :םַחְּבְׁשִת הָּתַא ויָלַג אוָשְּב םִיַה תיִאְנְּ לָשומ הָּתַא וס
 יבוא ָּתְרַזַפ ְּךְנע עוָרְזִּב בַהָר ללחכ ָתאָּכְד הָּתַאיי
 :םֶּתְדַסָי הָּתַא ּהָאְלְמּ לבת ץרא ל"א םימש לוי

 נגרי 'ִהְמְשְּב ןומְרֲחְו רֹובְּת םֶתאָרְב הָּתַא "ןיִמְיְו ןופְצ"
 ְָניִמְי םִוָרְת די זְעֶת הָרּובְג"ע עורְז ְּךלי
 :ךיִנָפ ומדקְי תָמִאָו דֶסַח ףאְסּכ ןֹוכְמ טְפְׁשַמְו קָדָציי
 :ןּוכָלַהְי ךיִנָּפְדרוֶאְּב הוהְי הָעּורְת יִעְדַי םֶעָה יִרָשא
 :ֹומּורְי ּךְתְקְדִצְבּ ,םַהלָּכ ןוליני ךְמׁשּב ול
 :ּונינרק םיִרְּת ְךְנֹוצְרְבּו הָּתֶא ומנע תֶרָאְפַתְדיִכיה
 :ונכלמ לֵאָרְׂשִ שוקו ונגנִמ הוהיל יב

 רָמאתנ יִיִדיִסֲחַל ןֹוזָחְב ָתְרָבִּד ןָא
 :םָעַמ רּוָחָב יִתֹומיִרֲה רֹוְבַנ-לע 'רָזע יִתּנִׁש

 :ויִּתְחַשְמ יִׁשְדְק ןֶמָשְּב יִדְבַע ךֶנָּד יִתאָּכַמ*י
 :ּונָצְמַאְת יעורָזףא ֹוָמַע ןוָּכִּת יֵדָי רשאי
 :ּוגנעִי אֶל הָלְועְְוִבּו ּוּב ביוא איִׁשיהאלג
 - ויָאנׂשִמּו ּויָרָצ ויִנָפמ יָתֹוּתְכְוי

 וימי תֹרָהנַבּו ו םיַ יתמשוי

Ps 8g, 2 * nonn MSS םֶלּועְל | ל 1 ? ףיִפְּב et conjg 6 3 | 3 * 6116 ָּתְרַמָא 

prb 16616, sed 6 ‘J dl (gl ante 4 trsp) | ל Gz ןוּכִּת | 4 6 יִריִתְבְל | 6 A 

  veבר  6 6 , et 1םיִליִא | 8 טפק  | 7 45Sּודֹוַו | ל 255 6 116 8 ףיאְלַּפ
  ® Quc.aAתיִּכְד דב  MSSןואָשְּב || זז כ!  | g trsp 6 6 accent || ro + 1אוה בר

 | םּורָת  MSS 68ּונָּנְרִי | 8 א םיִרָת, 0 תו!(  | 17 prb 1ְּךִמשְל  | * 2MSS 3םִיְו

20 * sic Vrs; MSS ,ְריִסַמְל | * 54 1 ר a1 וע 



9273 PSALMI 979 

 :יִתָעּוׁשְי רּוָצְו יא הָּתֶא יֵבֲא יִנָאְרְקַי אוהל
 :ץֶרֶאְיִכְלַמְל יל ּוהָנְּתֶא רוְכְּב יִנֲאדףַאצ
 :ול תָנֲמֲאָנ יִתיִרְבּו יִּדְסֲח ולירוָמְׁשֲא םֶלֹועְל כ
 :םימש יִמיִּכ ּואְסְכְו ועְרַז רעל יִּתְמָשְו

 כלי אל יִָפָשַמְב יתרו ריִנָב בעי
 ּורָמְׁשִי אָל יִתוְצַמּו ּולְלַחְי יִתְקֲחבֲאֿ
 :םנֹוע םיִעָנְנְבּו םַעׁשפ טָבָשְב יִּתְרְקַפּו
 :יִתָנּומַאְּב רקשא אלו ומעמ ריָפֲאדאל יִדְסֲחְו +
 :ה הנְׁשַא אל יִתְפָש אצומּו יִתיִרְּב לְלֲחַא-אל
 :בֵּנַכַא .דֶוְדְל"ִא יִשְְקְב יִתְעַּבְׁשִ תַחַא
 :יִדְנ שמש ואָסְכְו הָיִהְי םלועל ֹועְרז 7
 :הָלְס ןַמֲאנ יקַתׁשַּב דעְו יםלוע ןוָּכְי חרב

 :ָּךָחיִשְמםַע ּתְרּבַעְתַה סָאְמִּתַו ּתְחְנֶז הָּתַאְוַפ
 רו .ץראל תְלַלְח ףדבע תיִרְּב הָּתְרַאְנ

 :הָתַחְ ויִרָעְבִמ תְמָש יָת ְְָרּפי
 :וינֵכׁשְל הָּפְרִח הָיָה ְּךרָד יִרָבְעְְּכ ּוהסשי
 :ויָביוא"ְּכָתָחֿמְׂשַה ויָרְצ ןיִמְי תומירָהי
 :הָמָחְלַמַּב ותמקה אלו ּוְְרַח רֹוָצ ביִשּתִראי<
 :הָּתְרִַמ ץֶרָאָל ואָסְכְו ֹוָרָהטִמ ְתָבׁשִה5
 :הָלָס  הָׁשּוּב ויֵלְע ָתיִטַעָה ויָמּולע ימי ְּתְרצְקה 5

 :ָּךֶתְמִח שָאדּומָּכ רַעְבִּת צג רֶתָסִּת הָוהְי הָמ"דֲעּל
 :םֶרָא- נביל ָתאָרְּב אְוָׁׂש-המ-לע ידָלָחְדהַמ יינַא-ירְכְז4
 :הָלָס לאש דָימ ֹוׁשְפַ טסו תֶנָמ"הֲאְרי אֶל הָיְחְי רָבְג ימי

 :יםיִּמַע ברל קיח תא "דב תפר ינו זיי
 ְָחיִׁשְמ תוְקַע ופרח רשא הָוהְיְּיִביוִא פרח רׁשֲא*

 :ןַמָאְו ןמָא םֶלּועְל הָוהְי ָךּורְּבִ*
cf 25 7,15 |ריִסֶא  $ MSs Hie29 % רומָשֶא, 0 דרֶמָשֶא | 34 1 6  

 38 * 16Mss על | ל קָחָׁש דעְבּו | 44 קזק רֹוחָא, 41 רצַמ | 45 mוז
cf 38 79,5 |ודימ הטַמ | 47  ut AX Hie 3; 1 prb1רָהטְמ 5 ורָהְטִמ  MSS 
=A Hieדלחמ, 1115 דֶלָחַהַמ  MSS48 * 115 + אָנ | * קזל 1 ינֹדֲא | = תסממ  

Hie || 5o pl36; 115 לדח המ, 115 ינא דלח המ; 81 יִנַא לֶָחְדהַמ | 5 61 6  
crrp | = ‘A Hie51 * 5 8+ ֶּרְבע || =  || (, (trsp1 רָשַא  MSS nin; frt 

>2MSS.1 תַמלְּכ | צ 53  omnes iniquitates, 3 omnes meditationes; 



  90,1—9T,4םילהת 980

 יעברו רופס

  0םיִהלֲאָה"שיִא הָשמְל הָלְפְּתי
 :רֶדְו רֵדַּב יּנָל תיִיָה הָּתַא ומ" יָנדֲא
 לבתו ץרא ללוח ודלי םיִרָּה וםָרֲמְּב
 :לָא הָּתַא םלוע-רע םלועמו

 :הָלְיְלב| :םֶדאיגב ּובּוש ירָמאּתַו אּכּדי-דע שונא בֵׁשָּת
 הָרּומְׁשַאְו רבעי יִּכ לּומָתַא םויְּכ ְּךיֵניֵעְּב םיִנָש ףלֶא יב
 < :ףלחי ריִצָחְּכ ירק יהי יהָנַׁש םָּתְמַרְז'פ
 :שביו ללומו בֶרָעְל ףלחו | ץיִצָי רבב

 ּונלָהְבַנ ְּךְתְמַחְבּו  ֶּפַאְב ּוניָלְכיָכז
 . :ּךיִנּפ רוָאְמְל ּונָמְלְע ךָדְגנָל וניתנוע תש
 :'הֶנָהְדּומְכ ּוניִנָש ייל ֶתְרְבְעְב נפ נימי-ילָ יפיפ
 הָנַׁש םיִנֹומְׁשֹו תּובנִּב םֶאְו הָנָש םיִעְבָש םֶהָּב ּוניֵתֹונְׁשיַמְיוס

 :הָפְעָנַו שיח זגהיּכ ןוֲאָו לָמע םֶּבהְרְו
 :ּדֲתְרבֲ ְךְתֶאְיִכּו ךפא וע עדו יסוא
 :הַמֵכֲח יבבְל אֹבְנִע עדה ןַּב ּוניִמָי תֹוָנְמְלי

 :ףיבע-לע םָנהְו יָתָמ-רע הוה הָבּוׁשי
 :ּוניַמהלָבְּב הָחְמָשְנְו הָנְנַרְנּו ְּךָדְסַח רָקְּבב ּונעְּבַׂשיצ

 :הָעְר ּוניִאְר תונָש ּונָתיִּנְע תמי ּונְחָמְש ו
 :םֶהיִנְּב"לע + ףרדהו ךלעֶפ ְיָרְבֲע"לֶא הָאָריו6
 ניָלע "הָנְנֹוּכ ונידי:הׂשעמו ּונילֲע ניַהלֲא הָוהְי םעֶנו יָה

  91הגנו ניי הש ֲע מ :ןנֹולְתַ ירש לֵצְּב ןֹויְלֲע רֶתַכַּב בש

 | :וְּ"ִחַטְבֲא יֵהלֲא יִתְדוצִמּו יָפָחַמ הָוהיִ רמא*
 .:תוּוה רֿבְּדמ שוקי חּפַמ ְּליִצַי אּוה יב
 הָסְחָת ויִפָנְּכתַחַתְו "ל סי ותְרבָאְּב

Ps go, נז 5 + 1 cpc MSS 6 Tig; al pro °° huc trsp לא הָּתַא 6 2 fin | 

> plMSS רדל | 21 6 GAESE 77— (Pol) | v 3 trsp? ? post4 | 1? רַמאּת ואָּכּד | 
 םַתָמְרְ גו הָנֶש הָנָש םּתעַרְז  Wהֶנָש םתָמְרו; כז  6Sרַבָע | 5 *° שק; 1 +86 4

  ₪1יכ  velלכ **  | gּונימלע  | * ft a1 | 8 16 MSS ‘A Hieגו הָנׂש םֶתָמ ערז
  | rrםֶּבִרו  Vrs ftהגוג | זס ? ₪ 1606 | 5 68 aranea, 1ּוניִלָּכ, 8 ּולָּב 6 *

 ; בלב אבָנְו  | 12 AZ He 5אָריִי (קצקפ ןֵתיֵא ריִּכי)  elיאָר ימו  1frtתֶאְריִמְּו

  | 17 * ₪ 6ְףיֶלֲעְפ  MSS 68ו בלב אָבָנְו | 13 תסממ 3155 ךדְבע | 16 תוז
2MSS dl | be fr c 3MSS 65 dl | Ps gr, 1 1 frt QW; al praem " יֵרְׁשֲא | 
216 Hie 5 ,רָמא 6 606 | 3 6X8 23H frt recte cf 6. 
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 :יוִתְמַא הָרֲחְסָו הצי
 :םָמֹוי ףּועְי ץחמ הָלְיָל דַחָּפִמ אָריֲת"אְל

 :םִָרָהָצ דּושָי בֶטָקִמ ּךְלַהְי לָּפַאְּב רֶבְּדְמַ
 ךְניִמיִמ הָבָּבְרּו ףָכֶאוְּךְדצִמ לפי

 שני אָל ךיֶלא
 :הֶאְרִת םיִעָשְר תַמָלַשְו טיִּבַת ךיְניִעְּב קר
 :"ךנועמ ָּתִמש כ יימְחַמ הָוהְי הָתַא-יִּבפ
 ֵּדַלֲהֲאַּב ברקידאל עַגָנְו הַָעְר יא הָנֲאְת"אְלופ
 ְךיִכְרְּדלְבְּב ךִרָמְשל הלדהוצי ויכָאְלַמ יב

 לר באב ףותְּפ נּאְשִי םִיפּכילעַי
 :ןיִּנַתְו ריִפְּכ סֹמְרַּת ְּךְרְדּת ןְתפְו לֵחְׁש-לַעיצ

 :ימְׁש עדייָּכ ּוהָבְגשַא והטלפַאו קַשָח יִב יב
 :ּוהָדּבַכַאַו הָצְלַהַ יהָרְצְב ייכְנָאומע ּוהָנָעאְוו יִנָאְרְקְי5

 :יִתָעּושיִּב ּהֲאְרַא| .ּוהָעיִּבְשַא םימָ ראפ
 :תָּבַׁשַה םויְל ריִש רֹומְזַמי 2

 יל סל רָמזְלּו הָוהִל תוָדּוהְל בוט

 רב רוגה לע לני רושל
 :ןגרַא יִדָי ישעמְּב יָּעַפְּב 'הָוהְי יִנָּתְחִמַש יב

 :ךיִתְבָשָחִמ ּוקְמַע דאָמ  הָוהְי ףישעמ ָּלְְּג"הַמ>
 :תאְזתֶא ןיִבְיְדאְל ליִסְכּו עדי אָל רַעָּבדשיִא
 ןְנָא יִלעְּפלָּכ ּוציִציַו בֵׁשֲעֹומְּכ וםיִעָׁשְר ַחָרפב*

 :*הָוהְי םלעל יםורָמ הָּתַאְופ :דעדירע .םֶדְמְׁשהְל
 -לָּכ ּודְרַּפְתִי ודאי + ב הגה הוהְְֹּיִבא הָּגַה יב

 נא יל :ןֶגער ןְמַׁשְּב לג יֶנְרק םיִאְרכ יםֶרֶתַניי =
 :ינְזָא הָנְעַמְׁשִת 'םיִעְרְמ יִלָע םיִמָּב' "ָרּושְּב יֵניֵע טָּבַתויי
 :הָגשי ןֹונְבְלַּב זָרֲאּכ חָרפְי רַמָּתַּכ קיִּרצינ

 4 °° prps post 7 trsp | 6 6 דשו | 9 51 pr ףְסְתַמ; 41 ּתְרַמָא כעס התא |
 * 1 ₪ ףֶזועַמ | זס קו 21155 ּףיֶלָהֹאְּב | 13 6 004, 1 ? למ | 15 * =r יכנא |
 ל frt dl || 16 cf 50,23; prps והראו || Ps 92, 5 * prb 61 || ל 1 155 6 ףילעפב ]

frt 1 DpH || * prb dl || 10 = >3MSS6 טשוטז,  * g8 הָשַעַמְּב |  pl MSS > 
65 fit recte | xr * 6 Hie DI | > 65 (rfipac, roAaiwaig) Hie ;יִתלְּב 1 

 יִרְרּושַּב | ** צל 1 םיִעְרְמַּב צ6] יַמָקְּב.  | 12 * prb lc Vrsיִנָתַלַּב 3 6 +



 8 2 םילהת 0

 :ּוָהְי םיִגנֲעַרְו םיִנְׁשְ הָביִשְּב ה דע
 :וּב הָתְלעאְלְ ירוצ הָוהְי רַשָיִּ דינַהְל

 / h 3+  ךֶזַאְתַה זע "הְוהְי שָבָל ׁשֶבל תּוָאְג למ הָוהְיי 3
 :יהָּתֶא םלועמ זאָמ ְּךֵאָסִּכ וכ 1 :טֹומתלַּב לב וּכּתיהַא
 :םִיִכָּד תֹוָרָהְנ ואש םלוק תֹוָרָהְנ ואשנ הוהְי ו תּוַהְנ אַש
 :הָוהְי םֹוָרַמּב רֶרַא םיי יִרְּבְׁשִמ םיִריִּדִא | םיֵבַר םיַמ ו תֹולְקְמ+
 :םיִמָי י ראל הוהְי שֶדְקהְוַאְנ ּךְתיִבל דאָמ ּוֹנְמֲאְנוְּךיִתֹרעפ
 :עיפוה תֹומָקִנ לֶא הוהְי תוָמְקְנ-לַאי 4

 :םיָאג-לע לוט; בשָה ץֶרָאָה טפש אנהי
 :ּוזְלעַו םיִעָשְר יִתְמְדע הָוהְיוםִיִעָשְר יִתְמְדדַעַ
 :ןְָא יִלָעַפלָּכ ּורְמַאְתַי קָתָע רָב ועיּבי
 :ּוגעְי ְךְתָלֲחגְו ּוָאכְַי הָנהְי ָךֶמַע
 :ּוחְצרְי םיָמֹותיִו ּוגרֲהָי רגו הָנָמְלַא

 5% יִתְמ םיִליִסְכֹ ב םיִרְ ניבא
 :טיִּבַי אלה ןיע רצידםא עַמְׁשִי אָלַה ןֶזָא עַטְנַה
 :תַעְּד םֶדא רמלְמַה ַחיִכֹוי אלה םיֶּג רָסיָהי
 לבה הָמָהיִּכ םֶדֶא תֹובְׁשֲחמ עדי הָוהְיַי

 :ּונְדָמַלְת יִּדְתְרוּתַמְ ה ּונְרַפְּתרׁשֲא רֶבנַה יֵרְׁשֲאַי
 :תַחְׁש עשרל הָרָּכִי דע עֶר יִמיִמ ול טיִקשַהְלי

 דבי אל ותלַחְג מע הֶוהְי שְָואלויַּב<
 :בֶליִרְׁשילַּכ 'ויִּרחֶאְו טַפְׁשִמ בּושָי יקָרְצ-רַעדיָּכיפ

 :ןְוָא ילעפ-טע יִל בֵצנְתַייֵמ םיִעָרמדסִע ל םּוקייִמ 6
 :יִׁשְפנ המוד הָנְכָשוטָעְמְּ יִל הָתְרְזַע הָוהְי ילוליז

 :יִנרְְסִי הָוהְ סח יל הָמָמ יּתְרַמֲא"םַאיי
 :יֵׁשפַנ ּועָשַעָשְי ףיַמּוחְנִּת יִּבְרְקְּב יִּפעְרׂש ברבי
 :קחדילע לַמע רַצֹי תּוְּוַה אֵּפַּכ ְּךרְבָחיַה>

 [ ** ₪ 4 | lc Vrsד , | Ps g3הָתְלְוַע  Q mt MSSא הָתְלֹע, 16
cf 75,4 | 2 prb vb exc || 4  prb 1 ‘WH ריִּבַא | 5 prps nl) | ספ 1 

 ||  ₪ 16666עפוה צ6| הָעיַפֹוה || 12 % כצט 1 || ל קצק 'ִּתִמ הוהי | 15 * 28 קרַצ
  | 6 tal |17 tdל 1 ? ל תיִרֲחַאְו
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 :ניִהְלֶא]  :יִסְחַמ רּוצָל יהלאַו . בֵנְׂשִמְל יִל הָוהְי יהיו :ּועיִׁשְרי ייֵקְנ םֶדְו קיִוצ ׁשַפָג-לַע "ּודונָי ו
oo | |. 

 הָוהְי םִּתיִמְצִי יםָתיִמְצי מתערב םנוא"תֶא םָהילע יבש

 :ּונעְׁשִי רּוצְל הָעיִרנ הָוהיִל הָננַרְנ ּוכְלי 95.
 :ול עיֶרְנ תוָמְזב  הָדותְּב ויָנָפ,הָמְּדקִנ / / +

 :םיִהלֲאלְכילע לו; ְּךֶלֶמּו הָהְי לד לא יב
 :ול םיִרָה תֹופעותְו ץֶרֲאירְקחַמ וְְב רשאי =

 וצי ידי תשבי ּוהָשָע אּוָהְו םוה יל"ׁשַא
 :ונשע 'הָוהְייָפל יהָכְרְבִנ הָעָרְכְנְו הָוְחְתְשַנ ואב

 . גועמשת ro םויה* <
 :רָּבְדמַּב הָּסמ םֹיּכ הָביִרֲמַּכ םֶכְבַבְל ּושְקַתִ -לַא
 :יִלַעָּ וארד ינּוֹנֲחב םֶכיֵתֹובֲא ונּופְג רֶׁשֲאַפ
 ,רֹודְּב טוָקָאוהָנְׁש םיִעָבְרַאיי

a 

 :יָכָרְד ּועְדידאל םַהֹו םָה בֵבָל יעת םע ירמאְו
|: + 

 :יִתָתּונְמילָא ןואבי"םא ייפ יִתְְַּׁשנירׁשַאי
 :ץֶרָאָה-לַּכ הוהיִל ריש שָדָח ריש הָוהיִל ורישי 6

 :ותְעּושָי םּויְלמוימ ּוָרָשְּב ּומְש ּוָכְרָּב הָוהיִל ּוריִשי
 :זויָתואְלְפנ םיִמַעָהְהלֶכַּב ְדובְּכ םיוגב ור
 נק ,לָאלָּבלַע אּוה אָרֹונ דֶאְמ .לֶלָהמּ הוהְי לוד יּכ+
 :הֶשַע םִיַמָׁש הוה םיִליִלֲא םיּמַעָה וֵהלֲא-לכויַ

 :יושּדקְמְּב יִתָראְפִתו זע נפל רֶדָהדרוה
 :זֹעְו דֹובְּכ הוהְל ּובָה םימע תֹוִחַּפִׁשִמ הָוהיִל ּובָהל

 :ויתֹורְצַחְל ּואבּו הֶחְנַמוֵאָש ומש דֹובּכ הָוהיל ּובָהפ
!-% 

 ץראַהלְכ ומ וליח שֶדקיתְדהּב הוחל חשה
Hie reste.59,4 | 1? ָנְו םָתְו | 23 *  cf6 & וגו  mlt MSS 37a); 1 prbכז *  

Hie perdes; dl 6 nonn MSS 6 || 9% 0% 61 | Ps 5,5 6% ו 'ִרְכּו | <  | tues 
réporo, ‘PND | 5 ftal| 6 * + 1 da vel3 6 8 | 4 5 + 41 | ל 6 ד6  

 dl? |7°=ftlciMms 5 'מ ןאצ] ומע le | le | 18+ ילקּב |
cf788 | * ft d! |אּוהַה רודּב; קזק5 הָרֹמּו רָרוס רֹודְּב  $ ro * vb exc; 6 Hie 

 5 1MS דע, 6 66 || Ps g6, 2 1Ch 1623 םוידלא | 6 * 5 הֶוְדָחְו = 1Cמ
1Ch 1629 | g pl MSS1627 || ל 43155 1מקַמְב = 10 | 8 5155 ונפל =  

1Ch 16,30.ויָנפְלִמ =  



 5 | ' םילהת - 7-5

 טוָמִּת-לַּב לֵבַּת "ןוּכְתףא יָלֶמ הָוהְוו םיוגב 'ּוָרְמָאי
 :"םיִרָשיִמְּב םיִמַע ןִיָדָי

 :ואלַמּו םיה םעֶרי ץֶרָאָה לת םִיִמָשַה ּוחָמָשִיי
 רעוע נגרי זַא ְּב"רְׁשֲא-לֶכְ ייִדָש דלעויופ
 22 יִטָפָשל אב כי אָב יַכוהְוהְי נפל

 :םיבר םיוא וחמש ץֶרֶאַה לת ire הוה 97

 אס ןוָכְמ טָפָשמּ קֶדצ רביב לַפְרעו ןְנֲע
 :ויָרְצ ביִבָס טָהָלְתּו ּךָלַת ויְנְפָל שאי <
 :ץֶרָאָה לַחְּתַו הָתאָר לָבִת ויקר ּוריָאַהּ

 :ץֶרֲאָה"לָּכ ןודא יִנֶּפְלמ יהוהְי ינְפלַמי ּוסַמְנ ננּוּדַּכ םיִרָהי
 :ֹודובְּכ םימעָה-לכ ּואָרְו  וקדצ םִיַמְׁשַה ּודיְּגִהֿ
 -לָּ חשה | םיִליִלָב םיִלְלהְתַמַה לֶסָ ידע -לּכְ ישב |

 :םיִהלֲא]
 :הוהְיְּךיטְּפְׁשִמ ןֵעַמְל הָדּוהְי תֹונְּב מת ןויצו חמְׂשַּתַו הֶעְמְש
 םיִהְלֲא-לַּכ-לע תיל דאַמ ץֶרֲאָה-לכילַע ןונְלֲע הָנהְיו הָּתַאיְּכפי
 סי דָיִמ = ויָדיִסִח תושפנ רמש עֶר 'ּואְנָש הָוהְי לבא

 :םליצי] :הָחְמִׂש בליי קיל עז "רואי
 :ושדק רכול ובוהו הָוהיִּב םיקי ו ּוחְמָשיי
 לר מזְמי 8

 = הָשָע תְְִֹפַנִייְּכ ׁשֶדֲח רישו הָהיל ריש
 :ׁשְדְק 'ֵעוָרְזּו | ֹוניַמָי וק"הָעיִׁשֹוה
 :ֹותָקְדִצ הָלִּג םיוּגַה יִניֵעְל וְתַעּושִי ּהָוהְי עידּוה
 לֵארְׂשִ תובל ל ֹותָנּומַאְוויּּהְסַח רכז

 ורק ננו יַחצ ץֶרָָהִלּכ הוה ערה
 :הָרְמְז לוקו רונְכְּב ריַנְכְּב הָוהיִל ּוָרָמ5

 זס < 6MSS; 1Ch< 1631 05 ץראה זז | ל - ורמאיו | 5 1 ןָּכִּת 6931 |
>8MSS 1Ch 1633 | © IMS6 10 || ז2 *< 10 16,32 הָדָשַה ץלעי | *  al4-6  

MSS 3 101, cf 98,9||מ רעיַה | 13 * 16 16,33 יִנָפְלִמ || ל-ל > ה C:םיִרֲעיַה  
 © 1Ch+ “ny | > >1Ch | Ps g7, 2 fit dl | 3 8% ויִדְעִצְל | 4 טג+ לָחָּתַו |

rr |1 5 יאְנש | c nonn MSSבהא | *  prb dl | vg plvbb dl | ro * prb15 7  
Ps g8, 1° 6+T0 Aoved | 0 prpsל |  pro1 לע MS 6 Hie 56 NM] et frt6  

 ער ורע | 2 ft dl | 3 6+ בקעיל | 5 >9155 3.
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 :הָהֶּלמַה ונפל ּועיִרָה  רפוש לּוקְו תֹורָצְצֲחְּב"
 :ּהָב יֵבְׁשְְו לֵבַּת ֹואלְמּו םֶּיָה םֶעְי
 :ּונגְרְי םיִרָה דַחָי ףָכיואֲחְמִי תָֹרָהְנ
 ץֶרָאָה טָפְשַל 'אָב יִּכ יהוהְי"יִנבלפ

 :םיִרָשיִמְּב םיִמעְו קָדְְּב לֵבַּת"טְּתְׁשי
 :ץֶרָאָה 'טּונּת םיִבּורְכ בשי  םיִמַע נרי ךָלְמ הָוהְיי 9

 לודְּנ ּךֶמָש ודיג :םיִמַעָהְדלָּכלַע אּוה םֶרְו לֹורְג ןויִצְּב הוה
 ארונו] :אּוה שוק

 םיִרָשיִמ ָּתְננוּכ הָּתַא בֵהָא טּפְׁשִמ ךֶלַמ עו
 :ָתיֵׂשֲע הֵּתַאויבָקעיִּב הָקְדְּ טָּפָשִמ
 ויָלְגַר םֶדהל ּוֲחַּתְׁשִהְו ּוניהלֶא הנה וממור5
 :אּוְה שודק

 ומָש יִארְקּב לֵאּומְׁשְו ויִנַכְּבירַהֶאְו השמ%
 :םָנֲעַי אּוָהְו הָוהְיִלֶא םיאְרְק
 :ומָלְוַתְנ קחו וידע ּוָרָמׁש םָהֹיֵלֲ רד ןָנָע דּומַעְּב
 םֶתיִנִע הָּתַא לניִהלֶא הָוהי
 :םָתֹולילע-לֲע rote a םָהָל תָיָה אָשְנ לא

ee ooo 

 -- רֹוָמְזִמי 100

 ויִגָפָל ואְב הָחְמְשְּב הָוהְיתֶא ָּרְבִעי :ץֶרָאָה"לְּכ החיל ּועיָרָה
 :הָבָבְרּבה

 :ותיִעְרמ ןאָצְנומע ּונְהְנא אָלְ ונָשָע אּוה .םיִהלֲא אּוָה הֶנהְיְדיכ ועד
 :ֹומָׁש ּוכְרָּב ול ּודוה הָלַהְתַּב ויִתרַצַח הֶדותְבוויְרָעָש ּואָּב
 :ותְנּומֶא רי רָל"דעְו ודסח םלועל הֹוהְי בוטדיִכ
 רמזמ ה 101

 :הָרמוא 'הָוהְיְָל ריש טּפְׁשִמּודְסֲח
 יִלֲא 'אוָבָּת יִתְמ" םיִמָּת ְּךְרִָּבויהְליֵּבׂשַא-

cf 96,13 || Ps g9, 1 * mtr incrt |ף =< >65 | ל 64 + אָב כ  | frtdl6  
trsp6 3 [ז]]) | *  frt crrp ? conjg2 5 םיִהְלֶא | 4°  || prps ab al Bibל  

 ? post םיִרָשיַמ | 5 3MSS 6% 5 praem יִּכ | 8 prb 1 םקנ] a) הקנ) vel םֶחָנְו |
Ps roo, 3 8659 ;אלו 1 6 Q compl MSS ‘A Hie א ולו | Ps ror, 1 * prps. 

frt crrp.6 ֶיִּכָשַא | ל-5  pc MSSיִנדַא | 2 5  b prpsהָרֹמְׁשֲא (4! הרמוא) |  
Biblia. 63 



 986 םילהת 102,14—101,3

 :יִתיּב בָרָקְּב .יִבָבְליְתְב ְךְלַהָתֶא
 לַעיְלְּבירַבְּד .יניע ךָגנְלותיִׁשֲאדאל

 :יִּב קֶּבְדִי אֵל יִתאָגְׂש 'םיִמֵסיהְׂשְע
 :עֶדֲא אָל ער יֵּגָמִמ רּוסָי שקע בבלי
 תימצא ֹוָתֹוא ּוהֲעַרורָתַסב ייִנָשוֶלָמ5
 :ילכּוא אֶל ותאי בֶבָל בחְרּו םיניע"ּהַב:

 ירָמַע תֶבָׁשְל ץֶרָאיִנְמֲאָנְּבויניע5
 :יִנָתְרָשְו אּוה םיִמָת ךְרדְּב לה
 הֶיִמְר הָשע יִתיִּב בֶרְקְּבו בשיאָלז
 / :יָניֵע דָנְגָל .ןופידא?ל םיָרָקׁש רבד

 ץֶרָאְדיעָשַרְדלְּכ תיִמְצַא םיִרָקְבל <
 :ןְָא ילֲעפ"לַּכ הוהי"ריעַמ תיִרכַהְל
 :ָחיִׂש ּךַפָשַי הוהְי יגָפִלְו ףטעי"יכ יִנָעָל הָלִפְּתי 2

 :אֹוְבָת ְּךיָלֲא יִתָעְוׁשְו יִתָּלִפִת הָעְמַש הוה
 יל רצ םְְִּב נֶמִמייִנָּפ רַתְסַּת-לַא
 :יִנָנְע רהמ אַרְקֶא סב ָגְזֶ ילא"הטה

 :ּורֲחַנ דְקומְּכ יתומַצעְו יֵמְי ןָשֶעַב לכי
 :יִמָחְל לכַאְמ יִּתְחַכָש יּכ יל ישבו בֵׂשעָכי"הָבּוה
 :יִרָשָבִל יִמָצַע הָקְבָּר יִתְחְנַא לוקמ
 :תובְרָח ככ יִתיִיָה רֵּבְדִמ תַאְקל יִתיִמְּד
 :גָנלַע 'דדוב רּופצּכ יהְיִהֶאְנ יתְְקְש
 :ּועָּבְשנ יּב יֵללֹוְהְמ יביא יִנּוָפְרִח םויָהְלָּכ
 :יִּתְכָסְמ יִכְבַּב 'ינקָשְו יִּתְלָבֲא יָחָלּכ רפי
 :ינכיִלָשַתַו יִנָתאָשְנ יִּכ פע ךֶמעזיִנּפַמי"
 - שבא בֶׂשֲעְּכ יִנָאְו .יּוָטְב לצָּכ יִמָייי

 :רָו רֵדל 'ףךכזו בשת םֶגּועְל יהָוהְי הָתַאְויי
 :דעומ אָב"יִּכ ּהָנְנְחְל תעיִכ ןויצ םֵחַרְּת םִּקָת הָּתַאיי

 3 * Vrs הָשע || Var םיטש | 4 5+ 1 בל | 5 K* יֵנְׁשֹולְמ, 0 יִנָשְלִמ, סי
Ps 102, 4 p! MSS 6ינשולמ, 1 א || % 68 לָכא אל ותא ; קזק ליִכָא 'ל 'א |  

 1116 6 'ִעָב | 5 = frt vb dl (vel trsp?5b et 6b) || 6 prb vb exc (יִּכ )|| 7+ 5

 םֹובְּכ (11:6 205) || 8 * 54- דוב; קזקפ הָיָמֲהָאְו | * ?ע55 5 דדונ | ַף 0 יִלְלּוהְמ
 68 יִלְלַהְמ ; 1 + יללוהמ || 10 * [nonn MSS 3 | * prb 1 ip | 12 כצט 16 6
 Hie $y} | 13° frt dl || * nonn MSS ךַאְסְכ(ן) °*cf Thr 5,19 || 14 Or הָנְנזחְל .
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 :ּוננחְי ּהָרְפֲעתֶאְו ָהְָנְבַא-תֶא ְּךיֶדָבֲע ּוצרִיַכיפ
 :ְָרֹובְּ"תֶא ץֶרֶאָק יֵכְלַמ"לָכְו הָוהְי םׁש-תֶא םִיֹונ ּואְיִיוי
 :ודובְכְּב יהָאְרנ ןויצ הָוהְי הָנֶב"יּכ ל
 :םָתָלֿפִּת-תֶא הָוָב"אָלְו רעְרעֶה תלפְּתלא הָנָפי*
 :היחלָלַהִי אְרְבֹנ םעו ןּורֲחַא רוָדָל תאְז בֶתָּכִּתפ
 :טיּבה ץֶרא-לֶא וםִימְׁשִמ הָוהְי ּוׁשְדָק םוְרָמַמ ףיִקְׁשֲהיּב
 :הָתּומְת יֵנְּב ֵּתַפֹל ריִסֶא תקְנָא עַמָשֶל גי
 :םֶלָשּויִּ ותְלַהְתִ הָוהְי םש ןויַצְּב רַפַסְְ
 :הָוהְיתַא דבעל תֹוכְלִמִמו וָּדֲחַי םיִמַע ץִבָקַהְב

 לא רמא5 :יִמָי רצק" יוחכ ךרדב הנע

 ְיָתּונְׁש םיִרוד רוב .יִמָי יצחב ינלעַתְ"לא
 :םיָמְש ְּךיָדְו הָשַעְמו ָתְְסָי ץֶרֶאָק םיִנָּפְל
 ולְבו דָגָבּכ םֶלָכְו דמעַת הָתַאְו ודבאי ו הָמַהיל

 :ומתִי אל ְּךיתּונְׁשּו אּוה-הָּתַאְוf :ּופְלֲחִיַו םֶפיִלְחִּת שּובְלּ
 :ןוּכי יִגָפל םַעְרזְו נכי ךיֶדְבֲע-יִנְּבי

 ודְוָרְלי 3
 :ּושְדָק םֵׁש-תֶא יִבְרְקְלֶכְו הָנהְידתֶא יִשְפַג יִכְְּב
 :ויִלּומְּג"לָּב יִחְכְׁשִת לֵאְ הָוהְיתֶא יֵׁשֹפַנ יִכְרְּב
 :יבֲאּולֲחַּת-לָכְל אָֿפרַה | יֿצנֹוע"לְכל חלפה
 :םיִמֲחַרְו דֶמֲח יִכְרַטַעְמה | יִכַח תחשמ לאונה
 :יִבְיָרּועג ר ׁשֹוחְתּת ְךיְרע בּוטּב עיִּבשַמַה

 :םיָקּוׁשֲע"לְכְל םיִטּפְׁשִמּו הָוהְי תֹוָקְדִצ השי
 :ויתולילע לֶאְרְשי יִנְבְל | השמל ויִכְרִּד ַעיָדויז
 :דָסָת-בַרְו םִיפַא ָּךְרֶא הָנהָי ןּוּנַחְו םוָחְר
 :רוטי םלועל אֵל ביִרָ הצל
 :וניִלָע לַמָנ ּוניתנֹוֲעַכ אָלְו ּונָל הֶׂשֲע ניִאְטַחכ אֶל

 :ויִאְרידלַע וּדָסַח רבָּג ץֶרֶאָה לע םימש ְּבנְ יב
 :ּוניִעָשְּפִתֶא ּונָּמִמ קיִחְרַה בָרעממ חַרֶזִמ קֲחְרַּכַי

 :ויִאְרְנילע הֶוהְי םחר םיִנְּבִלַע בָא םָחרָּכי
trsp | 24° 6ףיקֶשה  vb exc || 20 frt post59,19* || דל ₪6  cf Jes16  

 וחכ, Q mlt MSS 5 Hie 36 ‘n>, 10 || °° crrp, prb trsp 1; 65 רמָא יִמָי רצק
ante 22 trsp | Ps 103, 3 nonn ‘Mssומתי | 29 ?  Varיִלָא (5%% ורמא) || 28  

 63 יִכיַנוע | 5 קזקפ יִכְדִע | זז 6 רָּבָג, + 1 ּהָבָּג | 12 01% ונָמְמ.
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  6תהלים  = 988

 :ּונְחְנַא רֶפָעְדיִּכ רּוכָז ּונרצִי עַדָי אּוָהְדיִּכ+

 :ץיעָ ןְּב הָרָשַה ץיצכ ויָמְי ריִצָחָּכ שונאי
 :ומוקָמ דֹוֲע ּוָריִּכיאָלְו ּונגיִאְו וָּבדהְרְבַע חּוְר יִּכ
 :םיִנָב יִנָבְל ותְקְדַצְו  יויִאְרְילע םֶלֹוע-דֲעְו םֶלועָמיו הֶוהְי דֶסָחְוי
 :םתושעל ויִדָקַּפ רכז ותיִרְב יֵרְמְׁשְלוצ

 :הָלָׁשִמ לֵכַּב ותּוכלַמו ֹוָאְסַּכ ןיִכַה םיִמָשַּב הוהְיפ

 יב לוקְב על" רד ישע כ רג פלמי הוה
 :ונּוצְר ישע ויְתְרְׁשִמ ויִאָבְצלְּכ הָוהְי ְּכְרָבי
 וִתְלַשְמַמ תֹומְקְמ"לֶכְּב ויֵׂשעַמ"לָּכ והָוהְי ָּכְרָּב

 :הָוהְיתֶא יִׁשְפַנ יֵכְרְּב
 הָוהְיתֶא יִשְפַנ יִכְרָּבִי 104

 המקש רוא הָמעי :ִּתְׁשָבָל רֶדָהְו דה דֶאמ ָתְלַדְנ יהְלַא הָיהְ

 - ריָתולע םומב הָרָקִמה :הָעיִרּכ םֶמָש הטונ
 ַתּוָר"יֵפָנַּכ"לע ךלהְמַה ֹובּוכְר םיִבֲעדםׂשַה

 :טהל ׁשֶא יְתְרַׁשִמ תּוָחּור ויכָאלמ הָשעי |
 קו ה םלוע טּומת-לּב הינוכְמלע ץֶרָא-דֿסיפ |

 - 0 :םימדּודמעי םיִרָהדלַע ֹותיַּסַּכ שּוָבְלַּכ םֹוהְּ
 :ןוזפחי ךמעֶר לוקְִמ ןּוסּוני ְךְתָרעגמל
 :םֶהָל ָּתְדַסָיו הָז םֹוקמ-לַא יתֹועָקְב ּודְרי םיִרָה לעיל

 ד

 :ץֶרֲאָה .תוסכל ןובְׁשְילַּב ןורבעי"לּב תמש לוב
 כלה םיִרָה ןיִּב יםיֶלָחּנַּב םיִנָנעַמ לשמה ה

 :ָאמצ םיִאָרפרְְּׁשִי יֵָׂש תי יקי
 :לוקּונְּתְי יםיאָפַע ןיּבמ :ןוָּכְשו םיָמָשַהְףוע םֶהילעי<
 :ץֶראָה עּבְשת יךישעמ יִרפִמ - ויתוילעמ םיִרָה הקָשמיי

 םדָאָה יתנבעל בשעו הָמָהָּבַל ריִצַח וחיַמְצַמ
 שונָא"בבל חַמַשְיַ ון 5 :'ץֶראַהְִמ םֶחְל איו
 :דעְסִי ׁשֹונָא-בַבְל םָחָלְו ןָמׁשִמ םיִנְּפ ליִהְצַהְל

 :עֶׁשְנ רֶׁשֲא ןוְבְל ִזְרַא הוה יצע עְבְׂשִי 16
 17 = frtl םֶלּועְדדע | 18 frt vb exc | rg? dl | 20 * 4MSS 6 + דלָּכ |
 5-5 prb dl 6 $ | Ps roa, 2 fit 1 הנה | 4 Hie 5 | ולֶהprps bַ 6 דסי | 66
 ותּוסְּכ; ₪ 1 הָּתַּפְּכ | 8 = ft 44 || זס * ft ו 'נְּב | < 6--םיַמ | זז 115 8

prb crrp,םִיְפִע | 13 =  Qםיִאָפַע,  vel16 || * א םיִאָפִע  post12 פק ?  vםיִאָמְצ |  

 ו?ְּחיִאְׂשִנִמ cf 135,7 || 14 * prps תְָּבַעְל | ל trsp + ad םדאה | 16 6? יִרָש )prס ירש.
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 ּהָתיִּב יםיִׁשֹורְּב הָדיִסֲח ּוננקו םיִרָּפִצ םׁש-ירְׁשֲא וז
 :םִיִנַפְׁשַל הָסְחַמ םיִעָלט םיִלָעְיל םיִהֹבגַה םיִרָה 5

 . = ּוָאובְמ עני שָמָש | םיְִומְל רי הָשָעי
 :רַעְיְדותְוַחְלָּכ שמְרְתוְּב הָלָג יהיו ְךֶׁשְח"תׁשַתי
 :םֶלְכֶא לָאמ שקבְלּו ףרָטל םיִנאְש םיִריִפְּכַהְיי
 :ןוצְּבְרִי םָּתֹנֹועְמלֲאְו ןּּפְסֶאְי שָמָשה חַרְזִּת>
 :ףנינק] | :בְרעדירע ותָדְבֲעלְו לעפל םָדָא אָצַיַ
 ץֶרָאַה הֶאְלְמ ָתיֶׂשְע הָמְכָחַּב םֶלְּכ הָוהְּיִשעמ ּובָרְהַמ+
 תויַח רָפְסִמ ןיִאְו שָמְרםַש | םִיָדי בֶהְרּו לוד םיהו הז

nip]תלדָנְד : 
 :ֹוּב"קַחׂשְל ָּתְרַצָיהַז ןֶתיְול ןּוכְּלַהְי תֹויְנֲא םש

A 

 :ֹותְעְּב םלָכֲא תֵתְל ןּורּבׂשִי לא םֶלּב
 :בוט ןּועְּבְשִי ךֶדי חַּתְפִּת ןּוטקְלי םֶהְל תת
 :ןובושי םִרֶפעד לָאְ ןּועְוְגִי םֶחּור ףסת ןּולַהְּבִי ףיִנָּפ ריִּתְסַּתפ
 :הָמְדַא יֵנְּפ ׁשחְת ןוִאְרַּבִי חור חלש

5 87: 

 :ויָשֲעַמּב הָוהְי חַמׂשִי .םֶלועְל הָוהְי דב יַהְיי
 :ּונָשַעְיְ םיִרְהְּב עו דָעְרִתַו ץֶרֶאְל טיִּבַמַה= =

 :יִדועְּב יהלאל הָרְמַזַא יחְּב הָנהִיְק הָריָׁשְא
 :הוהיִּב חַמָשֶא יֿכנֲא :יִחיַש ויל ברע |

 םניֵא ידֹוֲעוםיִעְׁשְרּו ץֶרָאָהןַמֹוםיִאָטַח ומתו
 :'הָיּולְלַה הוהיהְתֶא יִׁשְפַג יִכְרְּב

 :ויָתֹוליִלֲע םיִמַעְּב ּועידוה ֹומְׁשְב ומרק הָוהיִל ּוךוהי 5
 :ויָֹואלְפנלֶבְּב וחיש | ול"ורמז ולדורישל
 :הוהי יָשְקַבְמ בל המשי ושדק םֶשּב לְלַהָתַה

 :דיִמָּת ויָנְפ ּוׁשָּקּב ֹוֲָעָו הָוהְ ושרדי
 :ּוִפיִטְּפְשִמּו ויִתְפַמ הָשָעְדִרָשַא ויָתואלְפִנ ורכז
 :ריָריִחְּב בָקעי יִנְב \ ידע 'םהְרְבִ ערָו

 :ויִטָּפָשִמ ץֶרָאַהד לֵב ניָהלֲא הָוהְי אוהל

17 *>6A Hie 8 | ל ₪ 1 DWN3ר cf 6 ףץ6וזסו avrg || 19 ‘AX YT! | 
24 mlt MSS ףינינק | 35 * 6 ore = דע | * mlt MSS Edd ;היּולְלָה >IMS 
3; 6 ante Ios,r | Ps 105, 4 65 YW), 14 | 5 IChi6,r2 והיפ | 6 * nonn 

 MSS 1Ch 16,13 bָרֵשִי | * 6 וָדְבַע | 51 6 2155 וריִחְּב (ץe! וְדְבַע)
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 :רוח ףלֶאְל הָּוצ רָבָּד ֹוָתיִרְּב םלֹועְל כז
 :קַחְׂשל ֹותְעּובְׁשּו םֵהְרְבֲא-תֶא תַרָּכ רֶׁשֲאַ
 :םָלֹוע תיִרְּב לֵאָרְׂשִִל קָחָל בֶלַעְיָל ָהָדיִמֲעַויס
 :םָכְתַלֲחנ לָבֵח ןענְּכ"ץֶרָא-תֶא ןְּתֶא ְךֶל רמאליי

 = ּוהָּב םיִרָנְו טעְמּכ רּפְסִמ יִתְמ םְתֹויָהְּביי
 :רחא םעדלָא הָכְלְמִמִמ יוָגְלֶא יוָּנִמ ּוכָלַהְתי 3
 :םיִכָלְמ םֶהיִלָע חכו םֶקְשָעְל םֶדֶא חיִּנַהְדאָליי
 :ּועַרְּת"לַא יִאיִבְנִלְו יָחיֵׁשְמב ּועְגִתִלַא5

 :רָבָׁש םֶחְל-הַטמלָּכ ץֶרֶאָהְדלַע בָעְר אָרקיִני<
 :ףסוי רַּכְמְנ דָבָעָל שיא םֶהיִנָפל חלָׁשיל
 :וׁשְפַנ הֶאּב לרב וילג לבב עא
 :ּוהְתַּפְרַצ הָוהְי תַרְמֲא ֹוְרְבְדיאְּב תעדדעופ

 :ּוהחְתּפְיַו םיִמע לשמ ּוהָריתו ְךַלמ חלש
 :וְנְְנק"לָבְּב לשמו ֹוְתיֵבָל ןדֶא משי
 :'םכחָ ויָנקת 'וִשְפנָּב ויִרָש ירָסֶאְליי
 :םָח"ץֶרָאְּב רָג בקעיו םִיִרְצִמ לֶאְרְשְו אָבי
 :ויִרָצִמ והָמצַעִַו  דָאְמ וָּמַעְדתֶא רפי
 :יָדְבעב לָּכִנְתֶהָל ֹוָמִע אָנָׂשִל םָּבַל ךֶּפֶהי
 :וְבירַחָּב רֶׁשֲא ןֹוֲהָא .ודבע הֶׁשֹמ חלש
 :םָח ץֶראְּב םיִתְפְמּו ויָתֹותֲא 'יָרָבּד םֶביייומָשיז
 :יוירָבְד"תֶא ורָמ"אָלְו' ךׁשֲחיו ְךֶׁשֲח חלש
 :םָתָנְּדתֶא תֶמיו םָרָל םֵהיֵמיֵמתֶא פה
 :םהיִכְלמ יִרְדַחְּב םיעְדְרפצ םֶצְרַא ץֶרָשּ
 :םִלּובְג-לְכְּב םיֿנֿכ בלע אָבִיַו רַמָאי
 :םַצְראְּב תובָהְל שא | דָרָּב םֶהיֵמְׁשִג ןַתְנ*

 :םלובְג ץע רּבשיַו םֶתְנאְּ נג דיני
 :רַּפְסִמ ןיִאְו קֶלְיְו הָּבְרַא אָכָיַו רַמָא*

g 1Ch 16,16 pnsלי || 12 pl 15536 1Ch 16,191 16,15 ר[, 141 || Ch8 8155  
 םָכְתֹויֵהָּב | 14 תonn al ,לאMSS 1Ch 16,21 W שיא || 15 nonn MSS 1Ch 16,22 'נֶבּו|
 18 * א שו ויִלְגר 0 ולגר (1? 'פנ) ןי p:ל 1 'ִבָּב | < 1? גר | 22 16 3
 רַּפִיְל | 1 6 Vrs '3כ | < !ft vb exc 25 6* 5 וּבָל | 26 6A 116 ול | 27 *1

c Vrs םָׂש | 5 קצקצ םִיַרְצֲמְּב prb recte | 28 ** 65 > ;אל prps ּורָמיַו al 
 ולעיו  al praemּורמש אלו | ל א ויָרָבְ 86 ורָבְּ | 30 קזקפ ? םֶח) םֵה ךְלֶמ,
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 :םֶתְמדא יִרָּפ לכאינ םֶצְרַאְּב בָשְעלָּכ לַכאנפ
 :םֶנואלְכָל תישאר םֶצְראָּב רֹוכְּבלְּכ יו
 :לָשוכ ויִטְבְשּב ןיִאְו :בָהֶזְו ףֶסָבְּב םָאיצויו ל
 :םָהיֵלֲע םָּדְחַ לָפְניִכ םֶתאצְּב םִיְרְצִמ חַמָש*

 :הָכיָל ריִאָהְל שאו ַּסֶמְל ןֵגָע שָרפי
 :םַעיִּבְשַי 'םִיִמָש םָחָלְו וָכְש "אביו לֵאָׁשּו
 :רָהָנ תִֹיַצַּב ּוכְלַה םִיַמ ובו רּוצ חַתַפיי

 :וִדְבַע םֶהְרְבַאתֶא שק רֶבֶּדתֶא רכזי
 :יָריַחְּב-תֶא הָּנְרְּב ןוָשָשְב מע אָצויַו
 :ּושָריַו םיִּמָאְל לַמֲעְו םִיֹג תוָצְרַא יםֶהָל תי
 ּורֹצְנִי ויָתֹרֹותְו יקח ּוָרְמְשְיורּובְע5

 :הידוללה
 וי ּולְלה 1106

 :ָֹדְמַח םָגֹועְל יִּכ בֹוטְיַּכ הוהיל ּודֹוה

 :ותָלְַּתלְּכ עיִמְׁשִי הָנהְי תורּובְג לָלַמְי ימי
 :תעדלֶכְב הָקַדְצ הָשע טּפְׁשִמ יִרְמְש יֵרְשֲא
 :ךַתְלחִנ| | ְֲּתְעוׁשיִּב 'ינקְּפ מע ןוצְרּב 'הָוהְי ינָרְָזי
 -םע לָלַהְתֶהְל ְּךּג תחְמָשְּב חֹמְׂשְל ְּךיֶריֵחְּב תבֹוּֿבו תֹוֲאְרְלפ

 :ונעשרה ּוניִוֲעָה ּוניִתֹובַא-םָע ונאָטְת

 ךיִתּואְלְפנ ּליִּכָשָהְראל \'םיִרָצמְב ּוניִתובַאל

 :ףּוס"'ִיְּב םילע' רמו ידְסַח בֶרדתֶא ּורָָז אל
 :ותְרּוְבְּנ-תֶא עיִדוהְל ֹוָמָׁש ןעֶמְל םעיִשויו*
 :רּבְדְמַּכ תומהתּב םכילויו בֶרֲחיַו ףָסםיְּב רעגיי
 :ביוא ְךִיַמ םֶלָאְנִיו אנוש דָּיִמ םַעיִשויַו יט
 :רָתֹונ אֵל םֶהַמ דָחֶא םָהיִרַצ םִיִמדּוסַכִיַו +
 :ֹוְתָּלִהּת ּוריִשי ויָרְבְדַב ּונימַאָיַו י>
 :ות תצעל ופח"אל וישעמ ּוחְכָש ּורַהְמי

 35 קצps לכי | 36 ק! MSS (5) םיִרצַמְּב | 40 1 6 טז ּולֲאָש | * 71155 6
 אביו || = 0 ויֵלָׂש, קזמ 1 יולש || 4 2 'שמ | 43 5 ויָרּוחַּב | 44 = 1 םַנתיו|

nonn MSS3 ויָתְלָהִּת | 31 6  Ps 106, 1 >8MSS 8 | 2 6 Hie45 >65 |  
pl 5ּונְרְכֶז | ל ₪ 61 | < 22155 6 ּונָדְקַּפ | 6  Vrs ‘Wy || 4 *2MSS GAZE 

 5 ב | 7 3 prb vb exc | 5-5 6 'ּב םילע, 1 םודלע ןוילע | 6

 3 אלו. |
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 :ןומיִשיִּב לַא-ופניו רָּבְדַּמּב הָואַת ּוואְתִיַוי
 :םֶשָפִנְּב ןווָר חֶלשְיו םֶתְלֲאְׁש םֶהָכ ןתיוי5
 :הָוהְי שוד ןרהָאל .הָגֲחּמְּב הָׁשֹמָל ּוָאְבְקְיַוי
 :םֶריִבַא תדעדלע סכְתַו ןָתּד עֶלְבַתִו ץֶרָאחַּתְפְתִי
 .גםיִעָשְר טָהַלִת הָּבֶהָל םֶתְדַעַּב שא-רַעְבִתַוי
 :הָכַּסמְל ּווֲחַּתְׁשִיַ בֶרֹחְּב לְגָעְושַעְיפ
 :בָשע לבא רוש תִיִנָבַתְּב םֶדובָּכְדתֶא ּוריִמיו>>
 :םיִרְצְמְּב תולדָג הָשע םַעיִשומ לא וחְבָש

 :ףּוס"םודלע תֹואָרֹונ םֵח ץֶרָאְּב תֹואְלְפג>*
 וריַחְב השמ ילל םֶדיֵמְׁשַהל רמו

 :תיִתְׁשַהַמ תמה ביִשָהְל ֹינפל ץֶרפְּב ד
 :ורָבְדְל ּניִמֲאָה"אְל הָּדְמַח ץֶרָאְּב וסאְמְיו < |

 :הָוהְי לוָקְּב ּועָמָש אל םֶהיִלָהָאְב ּוָנְנָר*5
 :רּבְדִמּב םֶתּוא ליִּפַהְל םֶהָל וָדָי אָשיוי*
 :תוצְראּב םֶתורֶזְלּו םִיוּגַּב םֶעְרז ליִּפַהְלּויל
 :םיִתַמ יִחְבַז לכי רֹוֲעַפ לעבל ודמציו 5
 :הָפּגמ םָּב"ץֶרְפַּת םֶהיִללעַמְּב ּרסיִעְכו 9
 :הֵפּגמַה רַצֲעַּתֹו לָלַפיַו םֶחְניִּפ דָמֲעו
 :םלוע-דע רו רֶדְל הָקָד הדל ול בֵׁשֲחַּתוּי

 :םָּובֲעב השמל 'עֶרו הָביִרמ ימ"לע "ּופיצקינ
 :יָתָפׂשִּב אָטְבְוו וָחּור"תֶא המהדי

 :םָהָל הָוהְו רַמָא רֶׁשֲא םיִּמעֲה"תֶא ּודיִמְׁשֲהיאלצ
 :םָהיֵׂשֲעַמ ְּמְלַו םיגב ּוָכְרְעְתיו
 ׁשְקֹומְל םֶהָל יהו םֶהיִּבצֲעדתֶא ּוְָבַעַיַ
 :םיְִׁשְל םַהיִתונְּבִתֶאְו םֶהיֵנְּב"תֶא ּוֵחְּבְזיול
 יבצעל ּוחְּבַז רֶׁשֲא םָהיִתוְנְבּו םֵהיֵנְּב"םַּד יקנ םֶד יכָפָשיַר

 :םיִמָּדַּב ץֶרֶאַה ףְגֲחַּתַו ןעֶנְכ
 :םֶהיִלְלַעְמְּב ּונְזיו םֶהיִשְעַמְב ּואָמְטיִופ
 :ותְלַחְנ-תֶא בֵעָתיַו ומַעְּב הָוהְי ףאְדרחינופ

GA! rv 650ודבְּב  cf 6 ₪ Nu 11,20 || 20 Tig soph proןורז * prps15  
cf Ez 20,23 || 20 5אלו | 71 ץיִפֲהְל  al 6000 || 25 nonn MSS00100,  

 6 Hie 3 והּוסיִעְכיו | 32 * 68 והּו-- | * 3 עריו | 33 1? הָרָמַה | 36 הסחה
prb gl.היו | 38 =  MSS 

Donn 
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 :םָהיֵאְנְש םֶהָב ּולָשְמִיַו םִיּגידִיְּב םנָּתו
 :םֶדָי תַחּת ּוענָכּוַו םֶהיֵבְיֹוֲא םּוצָחְלנּ
 :יםָנֹוֲעּב וכמו" "םֶתְצעְב ּוָרְמִי הָּמַהְו םליפי תובר םיִמָעפ
 :םֶתָּנְרתֶא ועָמָשְּב םֶהָל רֶצַּב יאָר
 :יָדסֲח בָלְּכ ימֲחָנִַו ֹוָתיִרְּב םֶהָל רַב
 :םֶהיִבושדלָּכ יֵנפל םיִמֲחַרְל םֶתוא ןתי5
 םִיוּגַהְְִמ 'ּונָצְּבְקְו ּוניהְלֶא הנהיײוּונֲעיִׁשוה ול

ee 7... 

sos תֵּבתְׁשִהְל שק םשל sis 
ee’ eee 

 Rs םעָה"לְּ רַמֲאְו
 : :הידוללה

 ישימח רפס

 :וְדָסַח םֶלועְל יִּכ בּוטדיִּכ הוהיל וךהי 7
 :רָצְדיִמ םֶלֶאְג רֶׁשֲא הָוהְי יִלּואָג ּורָמאָיְ
 :םִיַמּו ןפְנִמ ברע הֶרָזִמִמ םַצָּבק תוצְראמּוי

 :ּואָצִמ אל בָשומ ריע יִדרָה משיב רּבְדמב עת
 :ףָּטַעְתִּת םָהָּב םָׁשְפַנ .םיִאְמְצְּנ םיִכֲעְר
 :םליִצַי םֶהיִתקּוצְּמִמ םֶהָל רֶעַּב הָוהְי לא ּוָעְַיַ
 :בשומ ריעדלֶא תַכָלְל .הָרָׁשְיְךָרָדּב םֶכיִרְִיַו
 :םֶדֶא יִנָב ויִתואלְפְנְו וּדְסְח הָוהיל ₪2
 :בוטדאלמ הָבַעְר שָפִנְ הקקש ׁשֵפָ עיִּבְׂשֲהיִכפ *

 :לֶזְרַבּו יג יִכיִסַא Po שח יִבָשָיַופ
 :ּוצָאָב ןוילע תַצְעַו  לֶאדיִרָמַא ּוָרָמַהְיִּביי

 :רזע ןיאו ּולשפ םָּבל לְָעּב עני
 :םעישּוי םֶהיֵתֹוְקצְמִמ םֶהָל רֶצְּב הָוהְיְדלֶא קעז
 :קַתַנְי םָהיִתְרְסּוְמּו תֶוָמְלַצְו ךָשָחִמ םָאיִצוְ +
 :םֶדֶא גבל ריתֹואְלְפְנְו דס הָוהיְל ווי
 :עַדנ לב יָחיִרְבּו תֶשָחְנ תּותְלד רָבָשְיִי

 +  | << prb gl | 1p) cf Lv 26,39 | 44 IMS GAAותַצַעַב ₪ 1 * 43
  | 47 > 1Ch 5ויִדְסַח  || 45 * 3 Dj * K I7pn, O mit MSS 36<טפו6

 |  <3: 6 ante 107,1ל |  | 48 * 8 Hie+jnyונעשי יַהלֶא | ל 10 + ּונֵליּצַהְו
Ps r07, 3 prps ןיִמיִמ | 4 51 יעת ₪ 10.23 | ל 1 77 et rsp , 6 8 | 8 6 

 Hie וָדָסָח 5 ודְסַח | 12 6 עֶנָכִיו | 15 + 6.



 994 םילהת 43—107,17

 :ּוְנַעְתִי םֶהיֵתְנֹועַמּו םַעְשַּפ ְּךֶרָּדִמ םיִלוָאיה
 :תֶוָמ ירעש"דע ועיניו םֵׁשְפַנ בעֶתְּת לכלב 4

 :םעיִׁשו םָתיֵתֹוְקְצִמַמ םֶהָל רֵּצַּב הָוהְילֲא וקו

 :תותיִחשִמ טלי אפרו ורְבִּד ַלְׁשי
 :םֶדֶא נבל ויְתֹוְלְפִנְו וסת הָיהִל וויי
 :הָּנְרְּב וישעְמ ּוְרָפַסיִו הָהֹות יֵתְבִז ּוחְּבְזְו יי

 0 :םיר םִיָמְּב הָכאָלְמ ישע תנֲאַב יה ירא
 6 :הָלּוצְמּב ויָתֹואלְפַנְו הָוהְי ישעמ ּואְר הָּמַה יי
 6  ויִלַג 'םַמֹורּתו הָרֲעָס חּור ידַמֲעַיְו מאיו
 c ה הָעְרֶּב םֶשָפנ .תוָמוהְת ּודְרִי םִיַמָׁש הי

 :םאיִצ ביתו - רב והלא יקי
 :םֵהיִלנ ושחיו הַמָמְדַל הָרָעְס םֶקי

 :םֵצַפֲח זֹוחְמ"לֲא םָחְניַו קתשוהיב וחמש -
 :םֶָא ו נבל ויֵתֹואְלְפְנְו ֹוְסַח הוהיל ודי
 :ּוהָולְלַהְ םיִנָקְז בשומְבּו םַע"לַהְקַּב והּומְמוְרִיִו =

 :ןואָמְצְל םימ יַאצמּו רֵּבְדָמְל תֹוָרָהְנ םֵׂשי
 :ּהָב יֵבְׁשֹי תעְרַמ הָחְלְמַל יִרּפ ץֶרָא

 = הק:

 :םימ יאצמל היצ ץֶרָאְו םִימ" םנַאל רֶּבְדַמ םשי5

 :בֶׁשומ רי ּונְנֹוכָיַו םיִבֲעָר םָׁש בש
 :הָאּובְת יִָּפ ושַעַו םיִמָרְכ עטו תודָש ּעְרויַוי
 :טיִעָמַי אָל םִּתְמָהְבּו דֶאָמ ּוּבְריו םֶכְרַבִיַ*

 :ןֹונְיְו הָעְר רַצְעַמ ּוחשיו ּוטַעָמירפ
 ָךָרָד"אְל ּוהַתְּב עת "םיִביִדָב -לע זּוָּב ךפש יי(

 :תֹוְחַּפְׁשִמ ןאצּכ םֶשיו ינועמ ןוָיבָא בשינויי
 :ָהיִּפ הָצַפְ הָלְועלָכְ וחמשיו םיִרָשִי ּואְרִי
 :הָזהְי יִדְסַח וובה הלֲארָמְׁשְו םֶבְחְיִמי

 17 crrp; IMS םהיליוא, 65 avזeAdBero 001 prps םיִלָלְמֶא vel םילוח |

ar ut 8 | 23—27 sic 41 (3 invers) || 24 plםַמלַמי |  )a120 1 םֶתָיַח תַתׁשִמ  
frt dl | 27 plMSS 37), |686 םמ-- | 26  * | Hie Tbynהֵׂשֲעַמ | 25 * 6  MSS 
3grut8 | 37 6% 61 | 1ּוקתש |  frtנוחי ] 29 1 קמ 6 5םִיַה יל | בס 1  frt 

vel trsp ante 39 cf J1ג 12,2ז. 24, ] frt vb exc || v 40 frt add cfק םיצרע  

invers | 43 1 6 Hie S JON. 
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 :דוָדְל רֹומְזַמ רישי 8

 יםיִהלֲא יִִּל ןֹוכְנ*
 :"יִדובְּכְףִא .הָרָמזֲאוי הָריֵׁשֲא
 :רַחָש הָריֵעֶא רֹוֹנְכְו לבּנַה הָרּוֲע

 :םיִמֲאלַּב 'ךְרְמזאְו יהיהְיוםיפעֶב דוא
 ְָתַמֲא םיקחְש"דעו ּךָּדסַח םימשדלעמ לדני
 :ֶרובְּכ ץֶרָאָהלְּכ לַעְו םיָהְלֲא םִיָמָׁש-לִע הָמּור

 :וננעו ניקי הָעיִׁשֹוה דידי לחי ןעמָלל

 has הוה ישאר זֹועְמ םִַרְפֲאְו הָׁשנְמ ילודלנ יל
 :עַעְורְתֶא תֶשלָפילע ילעב ךילשא םֹודָא-לע יצחר ריַפו בָאומ

 :םֹודֲא-דַע 'יִנָחָנ ימ ירָצְבִמ ריע ינְלָבְ יַמו
 :ּוניִתאְבְצְב יםיִהלֲא אֵּצָתאָלְו ּנָּתַחַנְז םיָהלֲא"יאְלֲה
 :םֶדָא תעּושּת אְוָשְו רֶצַמ תֶרְזִע ונְלְהַבַהי
 :ּוניִרָצ םּובָי אּוהְו לוחד הֶשַע םיהלאבי+
 רומָזִמ דָוְד חצנמלי 109

 :ׁשֹרֲחַּת-לַא יתְלהת יִהלֲא

 רָקׁש ושל יא ורב יָת לע יהָמְרַמ"יִפי יש יִפ כי
 :םָנַח יֵנּוְמֲחְכִו יִנּובְבְס הָאְנָש רב
 :ּהָלְפְת ינַאו יִנּונטׂשִי יִתָבַהֲאתַחַּתצ
 :יִתְבַהא תחת ת הָּאְנָשְו הָבֹוט תַחֶּת הָעְר לע יומיָשיו

 | נור יש -'ב-

 לִי מידלע דמעי ןטְׂשו עֶׁשָר וילע דקפַה
A T 477 

 :הֶאַמַחל הָיִהִּת ותַלּפַתּ עָשְר אצי וטְפָשַהְּב

 :רחא חַי ותדקֿפ םיִטעְמ ימה
 :הָנָמְלַא ּתְׁשֲאְו םיָמֹותְי ןְָנְבויָהְ

Ps 108, r pc MSS ל | 2° ins 6 5MSS 68 יִּבִל ןוכְנ cf 57,8 | ל-ל cf 
 יִדֹובְכ הָרּוע, +  MSS'ּפדתַא 'או ; 115 6 68 'ִכְב 'אָו; תסתמ 1115 ;57,854 80
 57 61 [ | 516 8 et,זס ₪  6 06 MSSיִרונכ הָרּוע | 4 * 57,10 יִּנדַא | ל + 115
 וננעו, 0 טצפיִנֵנֲעַ 616077 || 8 1115 הלעאו,  6 5712 | 7 Kדע | 6 ₪ ן :57,1
6 dwwencouar, cf ad 6o8 || g * mlt MSS 65 Hie יִלְו 61 609 | ל ad 
  | 12 * nonn MSS 6 6 2יִנָחְנִי  cf ad 6o,r1 || ° 1רזצמ  * pl MSSזז | 60,9
  ? 61 | > 8עשר || ל ₪  | * >6MSS, cf ad 60,12 | Ps rog, 2 51הָּתַא +
Hie ַחּותַּפ vel חַּפַפנ | 4 1? םֶהָל יִתָלַפִת cf | + 5 ₪ 6 )g) | *1 ₪ 

 גם5 ? יִהְת.  cf 3 | 9ובישיו
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 :םָהיֵתֹוְְרְחִמ 'ושרְדְו "ולאו ויָנְב וע עונו
 :ועיִגי םיִרָז בו "רְׁשֲא"לֶכְל הֶׁשֹונ שניי
 :ויָמותיל ןנוח יִהְודלַאְו .דָסַח ךשמ וֶלְיִהְיילַאיי
 | 'ָמְׁש חמו ירַחַא רוב תיִרְכַהְל וֶתיִרָחַאיַהְיי
 :חַמַּת-לַא וֿטא תאָטַחְו יהָוהי-לאי ויָתֹבֲא ןוע רוי +
 :יםָרְכִז ץֶרֲאמ יתָרְכְִו דיִמָּת הָוהְי"דָגנ יהי
 דָסֶח תֹוָשֲע ּרכָז-אְלירָשַא ןעייפ

 :יֵתַתֹומְל בָבִל יהָאְכַנְו ןוְיָבָאְו יִנָעַ שיא תרי |
 :רונממ 'קַחְרִּתַו הָכְרְבְּב  ץּפָחדאלְ "והָאֹובּתַו הָלָלָ בֵהָאַו 7
 וָּבְרְקְּב םִיַמכ אָבְּתַו וָּדַמְּכ הָלָלָק שבלי

 :ויָתֹומְצעְּב ןֶמָשַכְו
 :ָהרָגֲִ דיִמְּת חַזָמְלּו הָמעַי דָנְבַּכ ֹוליָהּתופ

 :יׁשְפ-לע עד םיִרְבְּוהְו יהָוהְי תא יִנְטָש תְָעְפ תאי
 יבֹומיְּכ "מש ןעָמְל יתא-השע יִנדַא הָנהיוהָּתַאְוייי
 :ינָליִצַה ְּךְדְסַח

 :יּבְרקְּב לקַח יֵּבלָו יֵכְנֲא ןוָנְבָאְו יִנֶטְיִכי
 :הָּבְרְּכ יִּתְרעְננ יִּתָבָלֲהנ וָתוטְנּכ לכי
 :ןָמָׁשִמ שחְּכ ירָשְבּו םָֹצִמ ּוָכְשָּכ יֵּכְרּבּ
 :םשאר ןּועיִגְי יִנּואָרְי .םֶהָל הָּפְרֶח יִתָיָהיֵנַא
 ְָדְסַחְכ יִנָעְיִשוְה יָהלֲא הָוהְי יִנְֶוְע
 :ּהָתיִׂשֲע הָוהְי הָּתַא תא ּףְדיְיֵּכ ּועָדיְו>
 :חָמְׂשִי ָךְְבַעְו ושביווּומקי רבת הָתַאְו הָּמַהּולְלְקְי*
 :םֶתְשְּב ליִעָמַכ ּוטַעְיְו הָמְלָּכ יִנְטוְש ּוְּבְלי
 :ונָללהַא םיִּבַר ךותְבּו יִפְּב דאְמ הָוהְי הָדוא
 :ושפנ יִָפָשִמ עיִשוהל  ןויְבָא ןימיל .דמעי יי

 | רומזמ .דּוְלי 110
 יִניִמיִל בש ינדאלו הוה םָאְנ

 זס * ₪ 2 | ל 1 6 6 ושרגי | זז ft שָּפָח ,cf 6 Hie (scrutetur) 0 שקבי ;

 | ומש  | *16 pl MSS 6 Hieשקנ | 13 *1 6 6 דָמֶא  cf arabשקני ?1
14 75 prb dl 6 $ | 15 * 2MSS 6 Hie ny | * 6% ורכז | 16 *16 GAZ 
Hie NJ! )6 הכנ Var pr אכנ) | ל 8 תֶוָמְל | 17 *1 6 6 116 'תו | * 1 6 6 
Hie תו' Gd in 18) | > ₪ dl | 20 ° dl? | 2r °° prb 2vbb 61 | ל 16 6 Qu] 

22 | prb 6 8 ללוח (a (ליח | 25 frrdl | 26 pc MSs חב; 8% ץט exc | 
 ו  | Ps rro, 1 * mtrוטפשמ  velושבי יִמק | בז 1 ₪ ויָטְפשְמ 6 6 1** 28
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 ז'ָיִלְנְרְל םֶלַהי יבוא תיִׁשָא-דע
 :ךיבְֶא בָרָקְּב הדר ןוֶיצִמ הֶוהְי חלשו וע הממ
 ךליח םִנְּב תבָדְג יִּתמע

 יְּדֲתַלִי למ ל" ירָחְׁשִמ םֶחָרפ ׁשרק"ייַרְדַהְּב ----7-
 םַָנַי אֹלְווהָוהְי עּבְׁשנּ

 :קֶרְצְדיּכְלַמ יתנְבד-לע םֶלועְל ןהכ"הָּתא
 :םיִכָלמ ופַאדםויְּב ץֶחְמ ךְניִמהלֲע ינאי

 :הָּבְר ץֶרָאלע ישאר ץֶחָמ "תיוג אָלְמ םִיוּב ןירי
 :ישאר 'םיָרְי ןֿפ-לע יהָּתְׁשִי ךְרִּדַּב לַחַּנמיז

 וי ּולְלָהי 1
 בָבְלְדלֶכַּב הָוהְי הָדוא ₪

 :הָדַעְו םיִרָשְי דֹוסְּב ₪
 הָוהְי ישעמ םיִלֹדָגי 0
 :םֶהיִצְּפְחְדלַכְל םיִׁשּורְב ה

 ולָעָּפ רֶדָקְודוהּי ₪
 :דעֶל תֶדָמע ותקְדצְו 0

 ויָתֹואְְפְנְל הֶׂשֲע רבי 0
 :הֹוהְי םּוִחַרְו ןונח ₪

 ויָארל ןַתָנ ףֶרֶמפ ₪
 :וְתיִרָּב םֶלועְל רֵּכַו 0

 וָמַעְל דיִגַה ויָשָעַמ ַחָכֹי ₪
 :םִיֹוג תלֲחנ םֶהָל תַתָל ל

 'טּפְׁשִמּו תָמָא" ויָדָי "ישעמז מ
 :ויָרּוקּפילַּכ םיִנָמִאְנ ₪
 םֶלֹועְל דַעְל םיִכּומְס5ִ (ס)
 :רֶׁשְיְו תָמָּאַּב םּושע ₪

ml: MSS < 66 מע || ל AEז ל >91155 | 2 63 'ךּ, קזק הָדְר | 3 *  
dittogr | 9% <6 || > ‘EBp®מ  frt608 רַחָשַמ ;  ft recte | © EBp® ueccaapיִרְרַהְב  

 ו68606%\6, ק! MSS 68 ְּךַּתְדְלי; קז ךתדלי ...רחשמ זק ְּךֶלַמְל ףיִּתְחַשְמ
*'AE Hieהוהי | 6  MSS25 תַרְבּד | 5 ק Sֹותָרְבּ,  MSSְךיִּתְדָלְי | 4 םספמ  

 תֹויָאָג | * :5 ישאר 6 םיִׁשאָר | 7 = קת הקָשָי םֶמָדְּב םיִלָחְנ | ל 655 8
 םּורָי | < 2455 3 ושאר; 3M5S + הָיּולְלַה (2 Ps | )om 1121 זז 2 5

 לָכְּב | 7 * p! MSS Hie 8 הָשַעַמ | ל-ל frt unum vb dl | 8 1 6 Vrs רש.
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 ומעל חלשותּוּפפ (פ)
 וִתיִרְּב םֶלועָלְהְוצ

 :ומש אָרונְו שודק ₪
 הָוהְי תַאְרָיו יהַמְכָח תיִשאָרי 0)
 'םַהיִשעְ לכל בוט לבש (ש)
 :רעֶל תַדַמֹע ותָלָהִּת (ת)

 הי וללהי 2
 הָוהְי"תֶא אָרְי שיִאְדיִרְשִא ₪

 :דֶאְמ ץֵפָח ויָתֹוִצַמְּב
 ועְרז הָיְהָי יץְרֲאְּב רובע ₪
 ְךָרבִי םיִרָשְו רד ₪
 וִתיִבְּב רָשָעְו-ןוַהְי ₪
 :דעֶל תֶרַמֹל ותְקְדצְו 0

 םיִרָשַיַל ירוא ְּךֶׁשֲחַּבי רי 0
 :*קיִּרצְו םּוסרְו ןּוְנח ה
 הָוָלַמּו ןנוח שיִא-בומ5 ₪)
 :טפָשִמְּב ויְרְבִּ לָּבְלכ 60
 טומידאל םֶלעְלי5ֵ (כ
 :קיצ הָיִהְי םלּוע רכה ל
 אָריִ אל הָעְר הָעּומָשִמְז (מ)
 :הָוהיַב ַחְטֶּב ובל ןוכָנ 0
 אָרִיְי אל ובל ךּוִמְס ס

 :ויָרָצְב הָאְרִײרשַא דע
 םיִנויְבֲאָל ןָתבורנפפ 'פ
 רעֶל תֶדָמֹע ותקדצ ₪
 :דֹובָכְּב םּוְֶּת ונךק ₪

 סָעכְוו הֶאְרִי עָשְריי
 סָמָנְו קדמי ויש ₪
 :דבאת םיִעָשְר תנאת ₪

 זס * prps תעד cf Prv 7 || ל 6 Hie S prb ָהיָשע || Ps 112, 2° prps ריִבָג |
frtl gy cf 5 499 | 6 prbל ₪ ן 41 | 5  | ft unum vb dlל ? 1 | 4  

dl vel posta trsp [ 7% 41 | 9 ? ₪1 | ro prb 1 nIpR cf 111 813; Prv 10,28. . 
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 :הָי ּולְלַהי 83
 :להָוהְי םש"-תֶא ללה הָוהְי *יִדְבַע ּולְלַה

 :םלועדדעו הָתעַמ =ּךהבִמ הָוהְי םש יֵהי
 :הָוהְי םֵׁש לָכִהִמ ואובְמידע ׁשֶמׁש"חַרְוְמִמ
 :ּודובָּכ םִיָמְשַה לע הָוהְיּוםִּגלַּכ"לע םֶרי
 :תַבָׁשְל יהיִּבְנִמַה וניהל הָוהְיַּכ יִמ5
 .?'ץראָבּג םיִמָשָב תוארל יליִּפָשמַה
 :ןויִבָא םיִרָי תֹּפְשַאַמ לד רפעמ יַמיִקַמל

44+ 

 :יומֲע יבידג םע טיבי ייביַשוהָל

 : הלה |
 :זעל םעַמ בקעי תב םִיָרָצִמִמ לֵאָרְׂשִי תאְצְּבי 4

Pi / 
\ 

 :יָתֹולְׁשְמַמ לֵאָרְׂשִי וׁשְדָקְל הָדּוהְי הָתְיָה*
 ג. | ורוחאל בפי ןריה סנו הֶאְר םיה

 :ןאָציִנְבַּ תֹועָבְג םיִליִאכ ּודקַר םיִרָהֲה =
 :רוחאל בֶּפִּת ןדְריַה סּוְנַת יִּכ םִיַה ךל"המ:
 :ןאָצנְבּב תועבְג/ םיִליִאְב ּודקרת םיִרָהָה5ַ
wnבקעי הלא ינָפְלמ ץֶרֲא ילּוח ןודָא ינְפְלִמ : 

 געשי :םימדוניעמל ׁשימְלח םִימ-םנַא רּוצה יַכפְהַה5
 -לַע ךּרְסח-לע דובָּכ ןִּת משלי ונל-אל הֶוהְי וגל אלי 115

| 

 :ָךִּתַמִא) :םֶהיהְלֶא אָנ היא  םֶיוגה ּוָרְמאְו הָמְל
 :הָשָע ץֵּפֲח-רֶׁשֲא לָּפ םִיָמׁשִב וניהלאוכ
 :םָדֶא ידי השעמ | בָהָזְו ףָסָּכ םֶהיִּבְצִע +

 :ּוָאְרי אָלְו םֶהָל םיגיע ּורְַּדִי אָלְו םֶהָלְ הפ
 :ןּוחיִרְי אָלְו םֶהָל ףא ּועָמְשו אָלְו םֶהָל םָנְזאֿ
 :םָנרָּבּוגְהְיאְל ּוכְלַהְי אָלְו היִלְנְר ןּושימי אלְוויםָהיִדְי
 םֵהְּב חַמּב"רֶׁשֲא לָּכ םֶהיֵׂשְע ּויְְי םֶהֹומְּי

Ps 113, 1° 650 Hie Day, ‘EBp® aBon|| °° 695 ומש || 6 °° frt post sa 
trsp || 7 15 2,8 5םיִקַמ | 8 * 68 116 ֹוביִשֹוהְל | ל-ל <זױ 3; cf IS 28 || © prps 

 600\600מ  | g*dlfrtf |? 6 ante 1141 | Ps 114, 7 Vrsםיִביִדְנ | 5 8 םע
contremescit | Ps 115 pl MSS 60 Hie 5 6 Ps 114 conjg || 1 mlt MSS Vrs 

praem [ | 4 6 Hie $ td ₪6(סשג t&v 60עשצ cf 135,15 || 6 8 (135,178) ףָא | 

7 6 Hie xeipag Exouvdgw, 70006 6. = םֶהָל ut 5sq. 
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 :אּוָה סָנִנמּו םָרָזַע הָוהְיּב 'חַמְּב לֵאָרְׂשִיפ
 :אּוה םָנִגְמּו םַרָוְע הָוהיִב ּוָחְסַּב ןרֶהֶא תיִביי
 :ןֶרַהֶא| | :אּוה םנָמּו םֶרְזְע הָנהיִב ּוחְסַּב הָוהְי יִאְריי
 תיִבתֶא ְּךרְבְי לאָרְׂשִי תִיּבדתֶא ךרֶבַי ּךרָבי ּונרָכְז הָוהְיי
 :םיִלדְּגַהְיםַע םיִּגַטְקַה הָנהְי יִאְרי ביי
 :םכיִנְּבִלַעְו םֶכיִלַע םָכיֵלֲע הָנהְי ףסיי+

 :ץראו םימָש השע הָיהיִל םֶּתַא םיִכּורָבי5

 :םָדאְיִגְבְל ןֵתְנ ץֶרָאְקְו הָוהיִל םיִמָש םיָמָשַה <
 :הָמּוד יִדְרְידלַּכ אלְו ּהָידּולְלַהְי םיִתָמַה אליל

 םָלֹוע"רעֶו הָתַעִמ הי ְֵּרבְנּוונְחנַאויי
 :"הָיּולְלַה

 :ינּונֲחּת ילוק-תֶא  הָוהְי עָמָשיְיִּכ ייִּתְבַהָאו 6
 :אָרְקַא יִמָיְבּו יל ֹונְזֶא הָטַהיֶכ
 :אָצְמא ןונָנְו הָרְצ יִנּוְצְמ לֹואְׁש יִרָּבְמּו תֶוָמיִלְבָחִייִנּופְפִאי
 יִשְּפַנ הָמְלַמ הָוהְי הָּנֲא אָרְקֶא הָוהְיְיֶשְבּוי

 :םָחֵרְמ וניהלאו קיִדצְו הָוהְי ןח
 :עישוהי יִלְו יתד הָוהְי םִיאָתַּפ רמש%
 יב למ הֹוהייִּכ יִכיְחּונָמל יִשְפַנ יבושל

 יתד ילּגְתֶא העמד רניעתא" תֶמַ יש תל כ
 :םייחַה תּוְרַאּב .הָוהְי נפל ךלְַתַא

 :דָאְמ יִתיָנָע יֿנֲא | "רָּבדא יִכ יִּתְנַמָאָהי
 :בָזּכ םדָאָה"לְּכ .יִזְפָחְב יִּתְרָמֲא ינאי
 :יִלָע יֵהֹוְלּומְנַּתהלַּכ הוהיִל ביִׁשֲאהָמַ
 :אָרְקִא הָוהְי םֶשָבּ אֵׂשֲא תועושי-סוכ 5

 "ומעל אָנ"הָדְנַ םֶלָשא הוהיל יֵרָדְניוּצ

 ידיִסָחל הומה הוה ןניִעְב רי
c 6($) ng | ro 16 )3135,19 | ל 1  cf 12 et21* תיִּב MSS 65 praem9  

Hie ante 116, I | Ps 6ּותַמָּב | זז 16 63 ּוחָמַּב | 18 5 6 + 01 שש | ל 6  
 ז * קזקפ ףיִּתְבַהַא al 'שי יִכ הוהי 'א | ל כזט 16 6 Hie 8 לוק vel) ילוק) |

sicדצמ | 6  prps1? יי םֶשְבּו | 3  huépaig 00700 8 D3;6 ד0% MS5 x. ev2  
frté veleץֶלְח | ל-5 >3,  )sg( || 8 * 6 Hie $U+M5541 קזס םיִאָתַפ | 7 3 יִכָח--  
ps 6 Hie ovumתn3 ילגר | 9 56,14 רֹואַּב | 10  Hie5 6 116 יניע | 4 6  | Var 

inchoant (19MSS v 12); 6 praem AXAnAouia; hic vs prb crrp | * 1 ? T | 

 הָתּומִּת. ₪  | 14 °° 6% 9% recte om, cf 18 | 15 1בֶזָּכ  ‘A Hieזז
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 בע יָגא"יכי הוהְי הגאי
 :יִרְסּוְמְל ָתְחַּתַפ ףְתְמַאְְּב ךדבע יֶנֲא
 :אָרְקֶא הָוהְי םָשְבּו הָדּות חבָז תבוא
 :ומע"לֶבְל אָנהֶדְנְנ םלשא הָוהְְל ירד
 םלָׁשּורְי יֵכֵבֹותְּב הוהְי תיֿבו תֹוָרְצַחְּביפ

 | :"הָיּולְלַה

 :םיִמָאָהְלָּכ ּוהּוחְּבִש םִיֹונ"לְּכ הָוהְיהתֶא ּוְלְלַהי 7
 םלועל הָוהְי"ֹתַמֲאְ הסה וניל רַבְג יי

 :היּלְלַה |
 :ודסח םֶלֹועְל יִּכ בוָטדיִּכ הָוהיל וךוה* 8

 :וְּסַח םגּועְל יָּכֹי לֶאָרְׂשִ אָנירַמאְ
 :וְּדְסַח םֶלעָל יִּכ ןְרָהָא-תיב אָנּורְמאְּי
 :וְּסַח םֶכֹועְל יִּכ | הָוהְי יִאְרו אָנּורְמאְּ

 :הָי בָחְרּמב יִנָגָע הנ יִתאָרָק רצַּמֲה"ןמ
 :םֶדֶא יל השעידהמ אָריִא אָל יֵל ההיפ
 :יִאְנָשְב הֶאְרֶא יֹנֲאֹו יִרְזעְּב יל הוהְיל

 :םָדָאּב תֹטְּבַמ הָיהיֵּב תוסַחל בוט
 :םיִביִדְנְּב חְטְּבִמ הָוהיִּב תֹוסֲחַל בוט

 :םֶליִמָא יִּכ הָוהי םֵׁשְּב יִנּוָבְבְס םֶיוגְלָּכּ
 :םליִמַא יִּכ הָוהְי םשּב ינובבסדםנ יִנּוְּבסיי

 :םליִמא יִּכ הוהְי םֵׁשְּב יםיצוק שא כעד םיִרְבְדְ ינְּּבַס =

 :יִנָרְוע הָנהיִנ פנל יִַתיִחְד הָחְדי
 :הָעּוׁשיִל יִליִהְי הָי תַרְמז נע א

 םיִקיִדצ יִלְָאְּב הָעּושיְו הָנְרולּוָי5
 הֶשָע הוהְי ןימי יהַמַמֹוְר הָוהְי ןימיי< :לִיָח הָשָע הוהְי ןיִמָ

 :יליַח] :הָי ישעמ רפסאו הָיְחָאיּכ תּומָאאְליז
ante 117,1 |135,9 || ל <3, 6  cf1 *1: יִכּותְּב gל <68 ||  || prb crrp16 **  

 Ps 117, 2 <5, 6 ante 118,ז | Ps 18, 2 * 6 + תיב 115,9[6 | ל 6+ 2. 3. 44 יִּכ
rAarugpov; av 5הָיְבַחְרַמִב 6 66  sic 8 6 Hie 86, mlt MSS Eddבוט || 5  

 nonn MSS nov ps inchoant || 6 63+ יִרְועְב cf 7 | זס prps םֶליִּפָא | 6

 ,xnpiov, kai éEexovencav 1 ₪ רָב גנור; prps post גָנוד ins 'א יִּכ י םֶשּב |
sic 105 ₪ Vrs |יִתיִחְדִנ | 14 = יִתָרְמוו,  Hieל 6 'קָּב | 13 1 ₪ 6 6  

16 5 63+ re; Hie excelsa || > frt 6 6755 dl | 17 mlt MSS ל 
Biblia. 



 1002 םילהת 115

 :יִנָנְתְנ אָל תֶוָמַלְו הי יֵּנֵרּסִי רפי
 :ּהָי הָרֹוא םָבאבֲא קרצ"ירעש ילּוחְתָפ
 :ֹוְב ואבי םיקידצ הָוהיל רעְׁשַה- הז

 :הּושיל יליִהְתו יִנָתיִנִע יִּכ דוא
 :הָנּפ שארל הָּתְיַה םיִנּוּבַה ּוסַאְמ ןַבָא

 :ּוניניעְּב תאָלְפנ איה תאָז הָתְיַה הָוהְי תֶאַמי
 וב הָחְמְׂשִנְו הָליִנְנ הָנהְו הָשָע םויה"הַו+

 :אָנ הָחיִלְצַה הָוהְי אָנֲא אָנ הָעיִׁשֹוה הָוהְי אָנֲאצ
 :הָוהְי תִיֵּבִמ םָכּונְכַרַּב הָוהְי םֵׁשְּב אָּבַה ְּךוָרְּבפ
 "ּונָל יראו הָנהְי לאל

 :חֵּבְזּמַה תונרקדדע *םיתבעב לחה ּורָסֶא

 ממרא יֵלֲא  ךּואְו התא יל
 :ְּּדְסַח םֶלועָל יִּכ בֹוטיֵּכ הוהיל ּודֹוהפ

 :הָוהְי תֶרותַּב םיִכָלְהַה ְךֶרָד"יַמיִמְת יִרָשַאי א 9
 ּוהּוְׁשְרְִי בל"לָכְּב ויָתֹרֲע יֵרְצְנ יִרָשַא
 ּוכָכָה ויָכְרְדְּב הָכְע ּולָעְפִאל הא
 :דִאָמ רָמָשְל ךיָדְקִפ הָתיִּוַצ הָּתַאי
 :ךיקח רָמשל יֵכָרְד נכי יֵלֲחַא
eְיֵתֹוצֲמ"לְּכ-לֶא יִיִּבַהּב שובַאזאל זָא 
 :ךקרצ יִטְפְשִמ יִלמְלַב בבל רֶׁשיְּב ְּךדֹואל
 :דאמ-דע ינֵבועֶּת-לַא רֹמְׁשֶא ְךיִקֲח"תֶאפ

 ' וְּדרְבְדּכ רֹמָׁשְל ֹוחְרָאתַא רעג"הַּכזו הַמּבִפ (ב)
 ו יִנֵגְשּת" לא תש יִּבְללָכְּבופ

 | יקח רנדמל הוה התא ג
 :ְדיֿפריַטּפְׁשִמ לכ יּתְרַפְס יִתָפְׂשִּבפ

 ןוָה לכ 'לַּכ ייֵתְששְּיַתִעּרָרְּביי
 :ךיִתחְרִא הָטיֵּבַאָו הָחיִשֲא ְּךָּקְפְּבי5

'A Hie 8 | 25 nonn MSS novumתאָלְפָנ 61 6  ft2ז 1? יֵנָתיֵּנַע | 23 1  
Ps 119,םיִבָרָעָּבי |  velל 1? 37 | <  | $ ps inchoant (al a 26) | 27 * | >1MS 

Vrףְרֶבְרְּב  זא ְףיִרָבָדָּב;  :M5ּךיֶרָבְדָּכ,  g p! MSSרמשא ||  post8 טפק ?  
 ְךיָרָבְּד 556 כ | זז תסתמ MSS 68 ּךיָתֹרַמֲא | 13 65S 3 ףקךצ | 14 * 6 ש |

DDH 66) 7.ל ] ₪  
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 ְְָכְר חּכְׁשֲא אֵל עָשְעִתְשִא ְּיָתְקְחְּביפ
 ְָרְבָד הָרְמְׁשֶאְו הָיְתָא ְְֶּבעלַע לָמָג
 ְֲתְרֹותִמ תֹואָלְּפַנ הָטיִּבַאְו ןניִעלגי
 :יִתוְצמ יֵנָמִמ רֵּתְסַּת"לַא ץֶרָאְב יֵכֹנֲא רי
 :תֵעדלָכְב ְּיֵמָּפְׁשִמ"לֶא הָבֲאֵתְל ישְפַנ הָחְרני
 ְדיָתֹוצִּמִמ םינשה 'םיִרּורַא יםיִדֵז ְתְרַעֶג>י
 :יִּתְרַצְנ ךיתדע יּכ זנב הָּפְֶח ילעמ יל

 ְיִקֲחְּב חישְי ףדבַע ּורָבְִנ יִּב םיִרָש ּובָשָי ג
 :יָתְצֲע יִשְבַא יעָשעָש יתנו
 ְָרְבְּכ יניח יׁשְפַנ רַפָעַל הָקְבְּדמ
 :ףיקח ינדמל ינגעתו יִּתְרפס יִכְרְד
 :ְיָתּואְלְפנְּב הָחיִׂשֲאְו ינניִבַה ירּוקפיְְּרֶנ
 ְָרְבדּכ ינמיק הָנּותְמ יִשְפַב הָפְלָב
 :יִנִָח ְךְתָרֹותְו יִגְממ רפה רֶקָשיִּדִרֶד
 :יִתיִנש ךיִטְּפָשַמ יִּתְרָחְב הָנּומֲאְרָ
 :יִנָשיִבְּתִלַא הוהְי ְךיָתֹודֲעְב יִּתְקבְי
 :יִבל ביִחְרַת יִּכ ץורָא ּךיִתֹוִצִמרְרַב>
 : בקע הָּנְֶצאְו יקח ב הָוהְי יִנָרוה
 :בֶללֶכְב הָּנְרֶמְשִאְו ֶתְרּות הָרָצֶאְו יִנְגיִבַה
 :יִּתְצָפְח וָבדיִּכ ףיִתִוָצַמ ביִתְּב יִנָכיִרְדַה
 :עצָּבילֲא לֶאְו ךיָתְוְדעְלֶא יִּבלַטַה
 :ינוח ְּךְכְְדִּב אָנָׁש תואְרִמ יניע רבעה+ל
 ְֲהֲאריִל רֶׁשֲא ְּךֲתָרְמֲא ּךְֶבעֶ סה
 :םיבוט ְּףיֵמְּפְׁשִמ 'יִּכ ייֵּתְרנְי רֶׁשֲאֹי יִתְּפִרַח רבעה 9
 :יניח ְךְתָקָרצְב ךיִרוקְפְל יִּתְבֲאָּת הגה

 ְֲּתָרְמאְּכ ּךְתָעּוׁשִּת הָוהְי יָדְסֲח יִנָאביִז 0

2) FN 

 x ד)

 AN ה)

 16 תגlז MSS 68 Hie ךיִרָבִּד | :7 mlז MSS עפ ףיָרְבְד | 19 3 מע 4
Hie c WQ conjg | 22°lc2 115 8 םיזג | ל 65 r * 4MSS Dr39,13 |  

dikatwwuard cov | 25 pl61 6 8 ] 23 5 םיִעָשְר | 24 6 ---ד6  prbלג || *  Vrs 
 MSS 6 ףיְרָבַרַּכ , 6 2155 ףְֶינְרְבְרַּב | 28 קו )155 ּךיִרָבְדַּכ, 455 6 'דָּב |
 30 קזל 1 יִתיִוֲא; 6 יִתיִשְנ אל | 32 1? הַצְרֶא | 37 | 2155 ףיִכְרְדַּב 1 <

Hie \ 4r™ 6יִאְריִל | 39 °° >5 | ל <  cf 3. 25 | 38 prps?21155 6 ךְֶרֶבְדִּב  

 ּףְִּסִח יִנֲאֹביְו.
64* 



  II 9,42—69םילהת 14

 :יֵּדְרְבְדּב יִּתְחַָבִיְּכ רָבָד יִּפְרֶח הָנֲעֲאְו~
 :יִתְלִחִי יַּטַּפְׁשִמְל יִּכ ידָאָמרַעי תַמָאְרַבְד יֵּפִמ לה לאו
 :דַעָו םֶלועְל דיִמָת ְּךְתָרֹוִת הָרְמְׁשֲאְוא
 יּתְׁשְרְד ףךיִדְקִפ יִּכ הָבָחְרָב הָכלַהְתֶאופ

 :ׁשובֲא אָלְו םיִכָלְמ דנג ידע הָרּברֲאוײ6
 :יִּתְבָהֶא רשא ְּךיִתֹוְצַמְּב עשעָּתְׁשָאְו
 ְיִקְתְּב הָחיֵׂשֲאְו יּתְבַהָא רֶׁשֲא ְיָתֹוצִמלָא יפכ אַׂשֲאְופ
 :יִנָתְלחְ רשא לע ְּךָּדְבעֶל דָבָּדירָבְזפ

 :ינתְוח ָךְתָרמַא כ ֵיֵנְעְב יִתְסָחִג תאז>
 :יִתיִטְנ אֶל ךְתָרּוּתַמ ידָאְמ-דע" "יִנָציִלָה םיִדָז
 :םָחָנְתֶאָו הוהְיוטלועמ ךיַמְְׁשִמ יתר

 תות יז םיִעׁשְרמ יֵנְתוָחֲא הפעל
 :יָּונְמ תֵבְּב יקח יִלויָה תורְמָז
 ְּדַתְרוּת הַמְׁשֲאְו הָוהְי ּךִמַש הָלְיְלב יִּתְר 5
 :יִּתְרָצְנ ךיִרְקְפ יִּ ילהַתִיַה תאו

 :ְדיִרְבְּ רמשל יִּתְרַמָא הָוהְי יֵקְלֲח ד (ח)

 ְָּתרמ יִָגִמ ב"כ ּיגְפ תלי
 :ְיָתֹרע-לֶא יל הָביֵׁשֲאְו יֵכרְד יִתְבשחיפ
 :ּךיִתוצמ רֹמְׁשִל יִּתְהָמְהַמְתַה אָלְו יִּתְׁשֲח ל
 :יִּתֲחָבְׁש אָל ְךְתָרֹוּת יִנְדּוע םיִעְׁשְר יִלָבָחי
 :ךקדצ יֵטְּפְׁשִמ לע ךל תֹוָדֹוהְל םּוקָא הֶליִל-תוצח*

 :ִּיִדּוקפ יִרְמְשלּו ואי רֶׁשֲאלכְל ינָא רח
 :יִנדְמל יקח ץֶרָאָה הָאְלִמ הֶוהְי ךּדְסַח"

 -- הוהְי ו ָתיׂשָע בּוָט5 (ט)

(a \ 
-- 
WY 

ere joe 

 ..:ןי'

 יקח "רנדל ביֵׁשַמּו הָּתַא-בוִמ 8
 :ףךיִדּוקּפ רצָא ו יבָלְלָכְּב נָא םיִדְז רקָש ל ילע למס

42 * 6 Hie 8 יפרח || * קו M55 69 ְךיֶרָבְּדַּב | 43 ** 01 6 8 | ל ml MSS 
 ָךיִלַא קז 'צמ"לֶא || 49 9*6 ְּךיִרָבְּד  dl; alףיטפשמל | 47 6+ דֹאָמ || 48 == קוט

 ||  6* al xv véuov Govףךבד | 55 יִנְצְלֶא >.| לל >8 | 57 116 ףֶרְבְּב, 3

  MSSיִנּורְוע | 65 תסתמ  a1יָנְתְּוע,  | 6: pc MSיִנְיַח | 59 6 ףיִכְרְּד 5 58

 . | 66 prb 41 | 69 °= pr dlְךיָרָבְדָּכ
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 AN כ)

 :יִתֲחיִׂש איֶה םויַה"לַּכ ְּךָתְרֹות יִּתְבַהָאזהָמּפז (מ) |

119,70—97 PSALMI 

 :יִּתְעַשַעָש ְּךְתָרֹוּת יֹנא םָּבִל יבָלֲחַּכ שפט
 ְּיִקִח דַמְלֶא ןעמל יִתְיגְעְיִ יל-בומזי
 :ףָסָכָנ בַהָז יפלַאְמ ְּךיּפ"תַרּות יל-בומזי
 :ךיִתוְצַמ הָדְמְלֶאְו יִנָניִבַה יִנּוְנְנוְכְיַ ינּושָע ד יריד
 :יּתְלֲחַי רב יב יוחמשיו יִנּוֲאְרִי ךיִאְרְי +

 יִנתיִגע הָנּומַאְו ףיִמְפשמ קה ָוהְי עדי
 רעל ְתֶרְמאָּכ ינֲמֲחְְל סמ אניה
 :יעשעש ףתְרות-יכ הֶיְחַאְוְיַמֲחַר ינאי
 :ףיִדְקְפְּב חיִׂשָא יא יִנּותּוע רֶקָשְ-יִּכ םיִדָז ּושָבְיז
 | :יִתדע ועדי ףיִאְרְי יל ובּושילפ
 :ְׁשֹוְבֲא אָל ןֵעַמְל ּףיִקְתְּב םיִמָת בליה
 :יִתְלַח ףרבדל ישפנ ךְתְעושתל הָתְלָּבי

 :יִנָמַחְִת יִתָמ ראל ָּתְרְמַאל יניע יל
 :יִּתְחָבְׁש אָל ףיקֶח רֹוָמיִקְּב דאְנָּכ יִתיִיָהריכי
 :טּתְׁשִמ יִפְדְרב הָשַעַת יֵתְמ ףְבעְיִמְי הָמַּכא
 ְָּתָֹותְּכ אָל רֶׁשֲא תחש םיִדָז יִלורכ*
 :יִנָרֶז יֵנּופָדְר רקש הָנּומָא ְךיָתֹוָצִמ"לָּכ5
 :ךידקפ יִתְבְזעְאְל יפו ץֶרָאְב יֵנִֵּּכ טַעְמּבז
 = :ףיפ תּודע הָרְמְשָאְו יניח סח
 :םיָמְׁשִּב בֵצנ ףֵרָבָּר הָוהְי םֶלועְל
 :דְמעַּתַו 'ץֶרֶא ָתָננוכ' יָתָנּומֲא רדֶו רֶדְל
 ְיֵדְבע 'לָּכַה יִּכ םֹויַה יְָּמַע ְּיֵמּפְׁשִמְל“י
 :יינָעְב יּתָדְבֲא זָא יִעָשַעָש ְְּתָרוֲת ולפי
 :יִנֲתיִיַח םָב"יֵּכףיָדָקִּפ חָּכַׁשֶאדאָל םֶלועְל
 :יּתְׁשָרְד ךידּוקפ יִּכ יֵנֲעיֵׁשוה יִנָאְְִלא
 :ןֶנוּבְתֶא ךיִתְדע יִנְְּבַאְל םיִעָשְר ּווק יל
 :דִאְמ ָךֵתוצִמ הָבָחְר ץֶק יִתיִאְר הָלְכִּתלֶכְל

plל  || cognoscentיעָשעש | 74 * 35 6?  pps7ס * 115 6 68 בֶלָחַּכ | ?  

 MSS 6 ףיִרָבְדִל | 75 Hie ךט-- | 70 K ּועְדַיַו, 0 p SS 6 Hie 5 יעדיו ,1 0
 81 2-6¥° 41 ףיִר-- || 85 nonn MSS 'תֶב || 86 >5 || ףס * קול 1 ףֶתְרַמִא | יו

 ? ץֶרָפְב הָנְנֹוּכ | סצ ** 6 דמע ףטפשמל | ** זק יִלָּבְלַכִמ ּויָה | 95
 ךְתּודֲע | 96 גז ? קז ?ק; ג1 הָכאְלִמ



 1006 םילהת 125—119,98

 א ג)

(D) 

3) - 

 :יִלאיָה םֶלַעָל יִּכ ְּךָתֹוִצִמ יִנָמְּכִחִּת יִבָיְאַמְ
 :יל הָחיִש ית יב יִתְלַּבְשָה ידְמלְמ-לבַמפפ
 :יִּתְרָצְנ ְּךיֶדָּקִפ יִּכ ןְגוּבְתָא םיִנָקְזִמס
 ְַרָבְד רָמְשֶא ןעמל ילגר יִתֹאַלְּכ עֶר חַרֲאדלְּכִמ יי
 :יִנְתְרּוה הַּתַאדיּכ יִתְרסאל ךיִטְּפָשְמִמי

 :יִפָל שכדמ ְתרמַא יכחל .צלְמְנְיהמי
 :רָקְׁש חראלָּויִתאָגְׂש ןפדלע ןָנובְתֶא ְּךָריִקְּפִמ סי
 :"יִתְביִתְנְל רזא 'ֶּרֶבָד "יִלְנַרְלרנפ
 :ךקדצ יִטְּפָשִמ רמשל הָמיקַאְו יִתְעַבָשְני

 :ֶּרְבְִכ ינוח הי אמ" יתיגפנ יל
 :ינֵדמַל ףיִטְּפְשִמּו הָוהְי אָנְהַצְר יִּפ תובְדַני
 :יִּתְחָבְׁש אֶל ֶתֶרּותְו דיָמְת יִּתְַב יִשְפַניפ
 :יִתיִעָת אָל ףיִרּקְפַמּו יל חפ םיִעָשְר ּונְתָניי
 :הָמִה יִּבִל ןוָשָש-יִכ םֶלועָל ךיִתודע יִּתְלָחָנייי
 :בקע םֶכּועְל ףיִקִח תֹוָשֲעַל יִּבל יִתיִטְנִיי
 יִּתְבָהָא ָּךְְרּותְו יִתאָגׂש םיִפעַסיי
 :יִּתְלֲחִ ברל הָּתִא יִנָגִמּו יִרְתְסי
 :יִהלֲא תנַצִמ הָרְצֶאְו םיִעְרְמ יִּנָּמִמ ּורּוסי5
 :יִרְבְׂשִמ ינְׁשיִבת-לַאו הָיְחֲאְו ְךְתָרְמַאְכ יִנְֵמְס 5
 :דיִמָת ףיקחְב הַעׁשֲאְו הָעְׁשְוֲאְו יֵנְרֲעָס ייד
 :"םתיִמְרַת רֶקָשדיִּכ ךיקחמ יםיגושדלְּכ תילי

 ְיִתֲֹע יִּתְבַהָא ןכל ץֶרָאיעְׁשְרלְכ תַּבׁשַה םיניסוופ
 :יִתאָרְיְךיֶמְּפְׁשִפִמּו יִרָשְּב ָךְּנִחּפִמ רָמָסי
 :יקשעל יִנַחיִּנִתדְלַּב קֶדָצְנ טפְׁשִמ יִתיִשְעַיי
 :םיִדֵז יִנְקֶשַעְילַא בוטל ףדבע ברע:
 :ךקדצ תַרְמֲאְלּו התעושיל ףֶלָּכ יָניִע

 :יִנדְמל יקחו ףּוסַחְכ ךדְבעְםע הֶשעי יי
 :ףיתדע הָעְדֲאו יִנָניִבַה יִנָא- בעי 5

 98 1 ft 6 1315 ּךֶתְוצִמ || 99 5 ףתּודע | :ס: ק! MSS טפ ְּףיֶרָבְּד |
 103 5MSS 696 ףיִתֹרְמֲא || זספ * :א5 68 יֵלְגַרְל | * קו א ְּךיֶרָבְד | *8

prb 6 Visאָב | 117 1 ' nonn MSS ASתלת | 116  Hieיִתֹביִתְגְל || 11 1 ₪ 6  
xg 1 c 3MSS8 םֶתיעְרּת |  b prb 1 6 60 Hieגצ םיִנש | Vעְׁשעֶּתְׁשֲאו | 118 *  

‘AS Hie (ְָתְבַׁשֲח 66 תְבַשְמ | r2r 6155 n‘Wy cf 5 (facies) || 122 prps ֶרָבְּד 
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 ְֲתְרות ּורֿפַה הָיהיִכ תֹוׂשֲעַל תַעי5
 :זָפַמּו בֵהָזַמ ְּיָתֹוְצִמ יּתְבָהָא ןֶּבְְלַעי
 :יִתאְנָש רֵתְׁש חרָא"לָּכ 'יתְרָשְו ילָכ יִּקּפדלָּכ" בלע

 :יִשְפַנ םֶתְרָצְנ ןַפ"לע ףיִתְוְדע תֹואָלְּפ כ (פ)
 :םיִיתָּפ יבמ יריִאָי יְיָרָבָּ יחֲתָּפיי
 :יּתְבָאְי ףיִתוְצִמְל יִּכ הָפָאְׁשִאָו יִּתְרעפ"יָמ וי
 :ךֶמְש יִבָהֶאְל טֿפְׁשַמִכ יִנְְחְו יִלֲא"הָנְּפ =
 :ןוָאדלכ יּב"טְלְׁשַּת-לַאְו ְךָתרְמאְּב ןֵבָה ימָעְבי
 :ףיּוקפ הָרְמְשִאְו םֶדֶא קֶׁשְעַמ יֵנְֵיי
 :ךיקְחְדתַא ינְדְמלו ךִדְבַעְּב רֶאָה ךיְנָפ5ַ
 ְֲּתְרות ּוָרָמְשאל לע יֶגיֵע ּוֵררָי םימדינֶלפיא

A (ידי רֶׁשְיְו הָוהְי הָּתַא  

 :יָרָּצ רב וכי ית ינְתָתָמצ
 ּהָבַהַא ךּדבעְו דֹאָמ ְּךְתָרֶמֲא הפּורְציפ
 :יִּתְחַבָׁש אל ףידקפ הָזְבִנְו יִכְנָא ריִעָציי

 :יעָשְפְש יו ינאָצְמ קמר
 :הָיִחֶאְו יִנניִבֲה םָלועְל ףיַתודִע קָדָציי
 :הָרְעִא יקח הָוהְ יִנְגָע בֶלדלֶכְב יִתאָרְקי
 :ףיתדע הָרְמְׁשֲאֹו יִנָעיִשוְה ְּךיִתאָרְקי5
 :יִּתְלָחִי ידירברל הָעּושַאְו 'ףְׁשנב יִתָמַּרק יז
 :ִךַתְרַמאְּב ַחיִׂשָל תֹוָרְמְׁשַא יניע ומדי
 :יִנַיח 'ִַּטּפָשְמְּב "הֶנהי ִּרְסַחְכי הַעמַׁש לוקי
 7 ָּךְתְרוּתִמ המ יפְר וברקיפ

 -- 77% ק)

 126 ל 1MS Hie || 128 ** 16 6 Hie< יִרּוקְפילָכְל שו 'פל | * 1 ₪ יִּתְרַׁשִיְ
 130 5 5 ;Hie os#u (NDB) 8 חַתּפ | ל ְּףְרָבְּד | < 5 רַאָה | * Bie 8 ןֵבָה |

133 16MSS 6 אָּכ' | 137 pc MSS 6 Hie qQ— | 138 Hie $8? ףוֶתּודע) | 
 139 * 6* ְּךָתֶאְנִק cf 69,10 | ל ₪16 2155 5 ףרבד | 144 5 ךתודע | 145 4
 146 וזפק || 146 5 ְךָתּודֲע || 147 * קצפצ ףָׁשָנ | * X ףיִרְבְדְל 0 116 33 ףרבדל |

148 nonn MSS 6 116 --ףיִתר | 149 ** 65 trsp; 9MSS ” חְב | ל' 5 
 פר.  | 150 1 6 121158 62 Hie 8ךיִסֶפָשְמְּב 3
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W 

 (ש)

 )ה(

 :םָּתְדִי םלֹועְל יִּכ ידע יִּתְעְַי םֶדְקיי
 :יִּתְַכְׁש אָל ףֶתְרותהיִכ יִנָצְלַחְו ִננָע"הָאָרי
 :יִניח ָךְתָרְמֲאְל ינָכֲאנּו ביר הָביריא
 :ּושָרָד אָל יקְח-יִכ הָעּוׁשְי םיִעְׁשְרִמ קוָחְריי
 יח ְךיַמפְׁשַמכ הָוהְיי םיבר יִמְחְרי*
 :יִתיִטְנ אָל ףיִתְודְעִמ יִרְצְו יפדְר םיִּבְבי
 :ּורָמָש אֵל ְּךְתָרְמַא רשא הָטֲמּוקְתֶאָו םיִדְָב יִתיִמְרי
 :יִניַח מח הֹוהְי יִתְבָהִא וקפה האָר

 = בל ד יבמ סח יגופדו םיִָשי
 :בָר ללָׁש 'אָּומּכ 'ִַּתְרְמִאלע יֵכֹנָא ששי
 :יִּתְבָהֶא ְךְתָרּוּת הָבָעַתַאְו יִתאַנָׂש רשי
 :ףקהצ יֵטָּפִׁשִמ לע ְּךיֶתְּלַה םויַּב עַבָשי<
 :לושְכִמ ומל ןיִאְו ךֶתְרּות יִַהֶאְל בר םיִלָשי5
 :יִתיִשָע ְּיָתֹוְצמּו הָוהְי ךֶתַעושיל יִּתְרְּבשי*
 :דֶאְמ םֶבַהְאְו תדע יׁשְפַג הָרְמָשיי
 דנג יכרדדלֶכ יִּכ ךיִתְדעְו ףיִדּוקפ יִּתְרַמָשי*
 :"ינניבה יֵדְרָבְּכ החי ְךיִגפְל יִתָנִר ברקת
 יגקיצה דת ךיגפל יִתָּנִחְת אֹוָבָּת יז

 :קדצ ךיָתֹוצמלְכ ִכ תְרִמִא ינושל עי
 . ?יְִרָחב ףידוקפ יִּכ ינוע ְךְייַהְּתיז
 :יעָשעש ךְתָרֹותְו הָוהְי ְךְתָעּוׁשיִל יִּתְבֲאָת יי
 :יינְרְזעֶי 'ִּךָטָּפָשִמּו ךְלְלַהְתּו יׁשְפַנ"יִחָּת 5
 ;יִּתְחַכְש אל יפי יִּכ ְּךָרְבע ׁשָּקַּב ידַבֲא הֶׂשָּכי יְתיְָּת 5

 תולעגה רישי 0

 :יננעיו יִתאֹרָק יִל הָתָרַצַּב הָוהְי ד לֶא
7414 - 

152 3 TY || 156 nonn MSS GNA ךטפ- | 7 3 ףתודעמ | 158 6 

 גּמִדְּבָרְיף   | 161יִטְּפָשַמ  nonn MSS 68ל ||  | 160 * mlt MSS © minְךיִתֹרְמָא

  cf 25 12,30 | 163 icאיִצְומְּכ  fr: 1ְּזְרָבְּדִמּו | 162 * 0155 6 ְּךיִתֹרְמֲא || ל 038

8; MSS Edd 'NI || 166 6 ִּתבַהָא || 167 5 ְּךָתּודָע | 168 ft dl | 169 * 6MSS 
+ 

sMSS 6 5 'N3 || 17x 8 trsp 171 et 172 || 172 pc MSS3'דְּב |? 8 יִניַמ | +780  

 65 ףתַרְמָא | 175 * lt 5 ףיִמְּפְשִמּו: 3 ךטפשמ | * 3 יִנֵרְועַי | 176 =
conjg.יִתיִעָּת  
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 :הָיַמְר 'ןושָלַמ  רַקְׁש-תפְׂשִמ יֵׁשְפַג הָליִצַה יהוהְי
 :הָיִמְר ושל ל 'ףיקי-המו ל 'ןתידהמי
 :םיִמָתָר יִלַחְג םע םיֶגּונְׁש רוָּבִנ יִצַחי
 שמ יִתְרְנִּכ ילד הָיוֲא

 :רָדק יִלָהֶא"סע יִתְנַכש
 :םִוְלָש אנוש םַע יִשְפַנ ּהָל"הָנְכְׁש תַּבְרי

 :הָמָחְלִמל 'הָּמַה רבא ייֵכְו םולָשיִנָאז
 תולעמל רישי 1

 :יִרָזע אבי ןיאמ םיָרָהֲהזלֲא יניע אָשֶא
 :ץֶרֶאָו םִיַמְׁש הָשע הָנהְי םעַמ יִרְוֲע>
 :ףֶרמש םּוניילא יללנר טומל ְתיהלַא
 :לֵאָרְׂשִי רמוש ןשי אָלְו םּונ- אל הגה
 :ךְניִמְי דיזלע 'ּףְלַצ הוה ידרמׂש הוה

 :הָליּ חו הָכַ-אל שמשה םָמ
 :ִּךָשְּפַנתֶא רֹמְׁשי עֶרלָּכִמ ְּךְרֶמְׁשִי הוה
 :םֶלועדדַעְו הָּתַעִמ ךאובו ךתאצרָמשי הוה

 דול תולעמה רישי 2

 :ףלג הָוהְי תיֵּב יל םיִרמָאְּביְִחַמְש
 :םֶלְשּורְי 'ָךיִרָעָשּב יניר יָה תודְמְעְי
 :וּדָחַי יּהָלדהְרְּבְחְשי ריִעָּכ הָיּונְּבַה םֶלָשּוְִיי
 הָייַטְבָש- םיִטְבש לע םַשָש

 :הוהְ םשל תולוהל לֵאָרְׂשִיל תּוָרֲע
 :ידְוָּד תיִבְל תֹואָחַּכ טְַּׁשמְל תֹוֲאָסִכ ּוָבָשָיו הָמְש ייפ
 :"ךיבַהא ייל םלָׁשּור םולש לאש"
 :ךִיַתּונְמְרֶאְּב הָילָש ךליִחְּב םולָש-יהייז

Hie jij? 115 qo, 6ר ןושְלמ | ל + 35 | 3° 6 ' Ps 120, 2 * dl; al dl 
 Hie ףסגי | < 'ג ןושְל | 5 *1? תשק יכשמ || ל vמ e1 2 Varץ ,? exc זס ךשמ יתרו

Hie 3 | > pl 58 יאנוש | 7 4 ן >21155, יכו 15  Hie6 8155 6  
 הָּמַהְו | ,Ps rr ד 5 ירוע | 3 * ו 5 יל | < plMmss 6 Hie 5 לֶאְו |

ft al [חַרקו | 8  cf | 6 prps5 * 6 116 ְרָמשְי | יו? ףְלִצְו צו ךל לצי  
 Ps 122, 1 >2MSS 6A Hie 6 | 2° 3 ל( | *1? 6 6 ישב |37
 Hie fig מ uerox 001% = הָרְבָחָש vel ה הָרְבְחַׁש | 4 tsp , / ? " תדע) ;

5 °° ft 1 vb dl | 6° 6 אטו evenyia(y) 0% = ל ו | * MS לה [ 
7a et 70 frt trsp. 



 1010 םילהת 5

 ָדַּב םוֶלָש אָּג-הְרְּבַדִא יער יחא ןעמְל

 = תולעֿפה ריש: 3
 :םיִמשכ יִבָשּיַה יניעזתֶא יִתאָשנ לא
 םָתיֵנֹודַא דָידלֶא םיִדָבַע יִניָעְכ הָּגַהי

 ."ּהָתְּבְ דלא ּהָחְפְש יִניִעְּב

 גב ונעבְׂש 34-0 | ונח הוה נג
 :יםיִנּויַאָנַל ּּּבַה יםיִּננַאשה געְלַה" ונשפנ הל"הָעבְׂש תבר+

 דול תולעמה רישי 4
 :לֵאָרְׂשִי אֹנ-רַמאי ונל הָיַהָש הוה ילגל

P82 

 םֶדֶא וניל םּוקּב ול היה הָוהְי אלול
Tz 

 :ּונָּב םּפַא תורחב נּועלְּב םייח יֵנֲאפ
 :ּונְׁשפנילַע רַבָע הָלֲחֹנ ּונְּפַמְׁש םִיָּמַה יזא
 :םיִנודיִּזַה םִיּמַה נְׁשְפַנילַ רַבַע יז
 :םֶהיֵנְׁשְל רט ּונֵנָתְנ אל הוהְי ְּךָרְּב5

 םישקו* חפמ .ּהָטְלְמַכ רוק שנ
 :יּונָמָכְמַנ ּונְחנַאְו רּבְׁשנ חּפַה
 :ץרֶאָו םִיִמָש השע הָוהְי םֵׁשְּב ונָרֶזָעַל
 .תולעמה רישי 5

 טומידאל ןויִצְרַהָש הָוהיּב םיִתָטְּבַה
 ּהָל ביִבָס םיִרְה םֶלָשּורְיי :יבָשְי םֶלועְל
 :םלועדדעְו הָּתעַמ ומַעְל ביִבָס הָוהיַו

 םיקיצה לרונ לע יעְׁשרָה טבש יח אל וב
 :םֶהיִדִ הָתְלְועְּב | \ "םיליִדצה ּוְמְלָשְידאְל ןעמל

 ילָאָרְשַ]] | = :םָתֹכלְב םיושְלו םיבוטל הָוהְי הָכיִטיֵ
 "לע סולש" ןְנָאָה יִלַעְפתֶא הָוהְי םכילוו םתֹולְקְלִקְעוםיִטּפַהְ

frt 61 60 9 | Ps 123, 2 °° 61? velvb exc | 3 dl? | 4 7* 6760 6%8  

Vrs |יִנֹוי יֵאגְל; 118 6 Dםיִנויִאְנְל 0  ed@nvodow; frt dl (Var) | * K10%  
>3MSS 6% 9% Hie | vs 4 frt dl (= 5) | 6 trsp ,| 7 = frtdl, velז24, ז  Ps 

alבש  trsp frt } post DIB! etlרַחְּב;  $ vb exc || Ps 125, 1 7° nonn MSS 

conjg | 3° 1? |°1ז  in 2 | 2 6X Hie fit recte cכ  etןויצ < :םלועְל,  
frt dlעָשְרֶה | 5 41 | 5 ©  prb 6 6 I: | > 3MSS (6)Z($) 
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 תולעמה ריִשי 6
 :םיִמָלְחְּכ ּוניִיָה ןוּיַצ תֶביִש-תֶא הָוהְי בּושְּב
 הָּנֹב ּוננושְלּו ּוניִּפ קוחָש אָלָמִי וַא*

 :הָלֶאדםַע תֹוׂשְעַל הֶוהְי ליִּדְנַה םיוגב ּוָרָמאְי זָא
 :םיִחַמׂש ּוניִיָה :ּונָמַע תושעל הָוהְי לידְנה
 :בֶגָנַּב םיקיִפאּכ  'ּונָתובָש-תֶא הוהְי "הָבּוש+

 :ּורְצְקְי הָּגְרְּב הָעָמדְּב םיִעְרְזַה
 ערָזה"ֶּשִמ אשבי ּהכָבּוודלנ לה"
 :ויִתַמְלִא אָשנ הָּגְרְב אביב

 *המלַשְל תולעמה ריש 127
 לב וינוב" למ אוש תיב הָנָביְדאְו הָוהְי-םא
 :רמוש דקשו אוש ריע-רמׁשדאל הָוהְידםִא

 תֶבָש-יִרַחֶאְמ םּוק יִמיִּבְשמ וםָכָל אוי
 :אָנַש דייל ןתִי ןּכ םיֵבְצִעָה םָחָכ יִלְכָא

 :ןָמְבַה יֵרְּפ רָכָש םנְּב הָוהְי תלחנ הגה
 :םיִרּועָּנַה יֵנְּב ןַּכ רּוּבנ-דִיּב םיִצְחְכ+
 םֵהֿ ּותּפְׁשַאזתָא אָלמ רֶׁשֲא ירָבְגַה יֵרְׁשַא
 :רַעָשַּב םיִבְיואדתֶא ורבו 'ושבידאל

 תולעפה רישי 8

 :יֵכְְָּב ךַלהה הָיהְי אָרְוְּכ יִרָשַא
 ְָל בוָמוְךיִרׁשִא | לָכאֹת כ יִפַּב עני
 תב יֵתְָריְּב היפ ןֵנְּכיְתְׁשֶא

 :ֶנֶחְלָשָל בבס = םיִתיז יִלְתְשּכ ְּךֶנְּ
 :הָוהְי אַרְי רֶבָּג רב ןֶבְד יִכ הָּגַהְי
 :ףייח ימי לכ םֶלָשּוְִי בּוטְּב הֵאְרְּו ןויצמ הָוהְי ךכְרְבי
 :לֶאְרָשולע םולש ךינבְל םיִנָבדהַאְרּו

 תולעמה ריִׁש: 9
 :לֵאָרְׂשִי אֹנ-רמאי יִרּועְנִמ יִנּוָרְרצ תֵּבַר

 גיל ולָכיאְל םג יָרעְנמ ינרְרצ תי
KDW, 02 6 61 | 3 ₪ 41 | 4 *1 ? בָש || *  | Ps 126, 11 prb na 

Hieםיִנוב | 2 6  GMSSל-ל  | Psr27,1°>6ּונָתיִבְש | 6 זמ 1 ףשמ |  
vel wig] | © frt crrp; prpsוָדיִדיִל | 3 65 רַבָש | 565 | ל ₪1 שבי 6 6*"  

(cf 6( || Ps 128, 2 <6 | 4 <6 Hie 5.ּוביִר  
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 :םֶתֹונֲעמְל ּוכיִרֲאָה םיִשְרִח ּוׁשְרֲח יִּבג" לע
 :םיִעָשְר תֹובְע ץַֿצק קיָדצ הָוהְיּ
 :ןויצ יִאְנֶש לפ רֹוָחֶא ּונסִיְו ושבָי

 :'שָבָי יחל תַמְדּקְׁשי "תג ריִצֲחּכ ּויָהְי
 :רמַעְמ ֹנְּצִחְו רַצוק ופכ אָּלִמ אָלָש
 םֶכיֵלֲא הָוהְיַתֶכְרּב םידְֲעָהּורְמֲא אֵל

 :הָוהְי םֵׁשְּב םָכָתֶא ּונָכְרַּ
 | = תלָעִמַה רישי 0

 יִלוקְב הָעְמְש יָנֲֹא+ :הָיהְי יִתאְרְק םיקמעממ
 :יָנּנֲחּת לוק? תובשק ְךינְזֲא הָנייְהְּת
 :דמעְי יִמ "נד "הָיירֶמָשְת תֹונֹוֲעםא
 :אָרְות ןעמְל  הָחיִלְסַה ָךֶמַעְיכי
 ֹוָרְבַלְו יִשָפַנ *הָתּוק הָוהְי יתיוק5

 :ירקְפל םיִרָמְש" רֶקְבַל םיִרְמְשִמ יינדאל יִשְפַנ :יִתְלֲחֹוה
 :תּוְְפ מע הָּבְרהְו דָסָחַה הָוהְייֶעִהיִכ הָוהְידלֶא לֵאָרְׂשִי לחי
 :ויתונְוע למ לֶאְרְשְידתֶא הָּדְפִי אּוהְו *
 דֹוָרְל תולעמה רישי 1

 יניע ּומְראָלְו יִּבַל ּהָבָנ"אְלו הָוהְ
 | :ִּנָמַמ תֹוְלְפַנְּו תֹולְנּבויִּתכַלִהדאָלְ
 "יִלָע לָמָּנַּכ ּוָּמִא ילֲע לֶמָנּכ יׁשְֿכ יּתְמפודְויִתיֹוש אָלדבֲא*
 :"יִשָפִ :םֶלועְידַעְו הָּתַעְמ  הָנהְידלֶא לֵאָרְׂשִי לחי

 | תולעמה רישי 2
 :ֹותֹונֲע-לְּכ תֶא דֶוְדְל הָוהְידרוכְ

 :בקעי ריבאל רַָנ היהֹיִל עּבְשנ רָשַאי
 :יָעּוצְי שְרע"לַע הָלָעָאְִא יֶתיֵּב לָהָאְּב אבָאדמאי
 | - :הָמּונְּת יִפעְפעְל ןָגיעְל תֶגֶש ןָתֶאסַא*

(pro oxoivoug?) | )¢(xévaטaםֶתיִנ-- | 4 6  Qםֶתונַעַמְל  Ps 129, 3 KE 
 6 * nonn MSS nil | °° prb 1 ףלשּת םִדָקַׁש; ג! ףלַח תַמְדְקְׁש | * זס ₪ |
 Ps 130, 2 dl | 3°>1MS, 8 ₪ | pl MSS הוהי | 4 6M 20 (אָרּות =(
 nרֹוּת, Hie 2, 1 Ea ארית;1 4 || 5 1? יִתיוק | * 1 קמ 6 644 ףֶרָבְדְל ; זק :

cf 6** | Ps 131,לחי  prb dl | 7 prpsהוהיל || ל  mlt MSS6 668 | 6 *  
1 >6MSS Hie || 2 * nonn MSS 6 ;יִּתַמַמּורְו frt unum vb dl || ל-ל 61 2 | °° 65 

 תַנָש  MSSז || 4 mֹותָוְנע  || Ps 132, 1 6ילע למָגִּת דע
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 :בָקעַי ריאל תֹונכְׁשִמ  הָוהְיל םֹוקָמ אָצְמָא-רע
 :רַעְיייֵרׂשְּב ָהּונאָצְמ .הָתָרפֶאְב ָהּונעַמְׁש"הּנַה
 :יָכְנַר םֶלַהל הוֲחַּתְׁשנ יָתֹונּכְׁשַמִל הָאֹוְבְנז
 :ִּזִע ןוראו הָּתַא ַָתְחּוְנְמְל הָּוהְי הָמּוק*
 :יונּנרְי ףיִריִסִחְו יקֶרָצשָּבְלִ ךְיְַהְכ
 :ִָּחיִשְמ נפ בָשָתִ-לא ךּדְבַע דָוָד רובעי"
 ee oes הנמַפ בּושְיְאְל תָמָא דְָלוהָוהײעבְׁשִניי

.. 

 ָָל"אַּסַכְל תיִׁשָא ָךְנְמִב יִרָּפִמ
 םֶדָמְלֲא וז יִתָלַעְו יִתיְִּביִּיִנָב ּורָמָשְידמַאי

 ְָכ"אַּפַכְל ּובָשַי דֲעידֲע םֶהיִנָּבִ
 :ול בֵׁשֹומְל הא ןוּיצְּב הָוהְי רֶחָביכי
 :ָהיִתּוִא יִּכ בֵׁשֲא הפ  דעדידע יִתָחְּנְמתַאְזי
 :םָחָכ עיִּבְׂשִא ָהיֶנֹויְבֲא ּךָרָבא ףְרְּב ּהָניצ
 :ּוננרי ןגר ָהיֶדיִסֲחו עשוי ׁשיָּכְלַא ָהיֶנֲהְכְוי5
 :יִחיִׁשְמַל רג יִּתְכְָע רֶגְרל ןֶרֵק חיִמְצִאיָשיז
 :וָרזִנ ץיִצָי וָכְעְו תֶׁשְּב ׁשיּבְלַא ויבוא

 דול תולעמה רישי 3
 :דחָידסנ םיִחַא תֶבָש םיִעָּג"הַמּו בוטדהמ הָנִה
 ןְקנַה-לע דרי .שארָה-לעו בוטה ןמׁשּכי

 :ויָתּוּדִמ יפלע דַריִש ןְרֲהֲאְקְז
 ןײצ יהרהדלע .ריִׁש ןֹומְרָח"לֶמכ

 :םֶלּועָהְדדַע 'םילח הָבָרְּבַהתֶאי הָוהְי הָנצֹוםָׁש יִּ
 תולעמה רישי 4

 הָוהְי יִדְבעְלְּכ  הָוהְיְתֶא ּוָכְרֶביהגַה
 :'תוְליִלּב *הֶוהְידתיִבְּבי םיִדְמְעָה
 :הָוהְותֶא ּוכְרְבּו שֶדְק םֶכְְיואְשי
 :ץֶרֶאְו םיִמָש השע ןונצִמ הָוהְי ךְכְרָבְי

6 pl MSS השב | 8 20 6,4: ךָחּונְל | 9 * 2Ch 6,41 העּושת | * prb praem 
 בוטב וחמשי | זס 202 6,42 םיִהלֲא הוהי || זז pזמ צל  cf 16; 2Ch 6,41ןַנַר

exc | 12 6 ‘DTD || 15 prps ןזיצ] | 18 6 Hie S qj | Ps 133,  <5 
&MSS Hie 6 | 2 1frt TW || 3 °° unum vb frt dl | Ps 134, 1 **6)6* %--( 

 | . cf 135,2 || 5 6 Hie 6 2 cong; ft vb excּוניִהלֲא תיָּב תֹורְצַחְּב
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 ו הי ּוללהי 5
 :הָוהְי ידָבַע ּולְלַה הָוהְי םשְדתֶא ּולְלַה
 ּוניֵהלֲא תיָּב תורָצַחְּב הָוהְי תיִבְּב םיִדְמַעַׁש

 :םיִעָב יִּ משל רמז הָנהְי בוטדיּכ היוללָה

 ותְלִנְסל לֵארְשֹי הנ ל רֵחְּב בקי
 :םיִהלֲאלְּכִמ ּוניגדַאו | הָוהְי לוָדְניִכ יֵּתְעַדְי ינֲא כ
 :תֹומהְּת"לְכְו םיֵמיַב ץֶרֲאָבּו םִיַמָׁשַּב הָשָע הוהְי ץפֲח"רַׁשַא לב
 תּודאָצוִמ .הֵׂשְע רַמָּמִל םיִקְרְב ץֶרָאה הָצָקִמ ֿםיִאְׂשְ הלעמז
 :ויָתֹורְצואַמ] :הָמַהּב"רע םִנָאַפ םִיָרְצִמ יֵרֹוכְּב הָּכְהַׁש*
 :יֶדְבע-לֶכְבּו העְרפב םִיָרצַמ יֵכֵותְּב םיִתְפֹמְו תֶתֹוא ו חלְׁש

 :םימוצע םיִכלְמ גרָהְ םיַָּר םיוג הָּכַהשי
 ןְׁשְּבַה ּךְלַמ גועַלּו יִרֹמֲאָה ְּךַלַמןֹוָחיִסְליי

 :ןעֶנְּ תֹוכְלְמַמ לֹבָלּ
 :ֹומע לֵאָרְׂשִיְל הָלֲחֹנ הָלֲחנ םַצְרַא ןַתְנְויי

 :רְְירדל הרכז הוה .םָלועְלְךמַׁש הָוהְי
 :םָחָנְתִי ויָלבַעְלַעְו מע הָוהְי ןידְייכא
 :םֶדָא יִדָי השעמ = בָחָנְו ףָקָּכ םיוגה יבצע
 :ּוָאְרִי אָלְו םֶהָל םיגיע ּורּבְַי אָלְו םָהָקְהַּפי
 :םֶהיִפְּב ַחּוְרישיְיִא ףא ּוניזאי אָלְו םֶהָל םִינָזָאיז
 םֵהָּב חְטּבְדרֶשא לָּכ םֶהיִשְע יְהִי םֶהֹומְּביי
 :הָוהְיתֶא ורב ןֹוַהַא תיּב הָוהְידתֶא ּוכרְּב לֵאָרְשִי תב
 :הָוהְיתֶא ּוכְרָּב הוהְי יִאְרִי הָיהְי-תֶא ּוכְרֶּב יול תב
 םֶלֶשּורְי ןכש ןויִצְמו הָוהְי ורבי

 :היּוללה
 :וּדְסַח םֶלְעָל יִּכ בֹוטיִּכ הָוהיִל ּוךוהי 6

 :וּדְסַח םֶלועְל יִּכ םיִהלֲאָה יקלאל ּודֹוְה*

 :וְסַח םֶלֹוֲעְל יִּכ .םיִנדַאָה ינדאל ּודוְה
 :וְּסַח םָלועְל יִּכ .יִדְבָל תל תֹוִאָלְפַי השעל+
 :וְסַח םֶלּועְל יִּכ .הָנּובְתְּב םִיִמָשַה הָשעְל

Jer 0,13; 51,16לכו || 7  Pers frt crrp | 6 nonn MSS b2Q1; Seb 
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 :וְסַח םֶכֹועְל יִּכ םִוָּמַה"לַע ץֶראָה עור
 :ודְסַח םֶלְועָל יִּכ  םֶלֹדָּנ םיכוא הֵׂשֲעָכ
 :וּדְסַח םֶלְעְל יִּכ םויּב תֶלָשְמְמְל שָמָשַה-תֶא*
 :ּוּדְסַח םֶלִעָל יִּכ הָלְיַלב יתולָשמַמְל יםיִבָכֹוכְו ַתָריַהדתֶאפ

 :ִדְַח םֶלעְל יִכ .םֶהיְִכְבּב םירצמ המי
 :ודסח םֶלועְל יִּכ םֶכֹוּתִמ לֵאָרְׂשִי אָצּויויי
 -גיּהסח םלועל יִּכ הָיּוטְנ עּורְזְבּו הקזח דָיְּביי
 :וּדְסַח םלּועל יב םיִרדְְל ףּוסדסי רוגל

 :ודסח םלועְל יּכ כותב לאָרְִׂי ריִבעַהְויי
 :ְְּסַח םֶלֹועְל יִּכ ףּוס-םִיְבי ֹוליֵחְו הׂעְרַּפ רעֶגְויפ
 :ֹוְּדְסַח .םלועל יִּכ רָּבְדַּמַּב ומע ףילומל6
 :ּוָּדְסַח םלועל יב םיִלדג םיִכלַמ הָּכַמְלל

 יִדָסַח םֶלּעְל יּכ .םיִריִדא םָכָלמ גרה
 :ודְסַח םֶלֹוֲעְל יִּכ יָרֹמֲאָה למ ןוחיסֶליפ
 :וּדְסַח םֶלּועְל יִּכ ןֵשְּבַה ּךָלָמ גולני
 וְּדְסַח םֶלּועְל יִּכ הָלֲחנְל םצרא ןַתָנְוי

 :ֹוְדְסַח םֶלֹועְל יִּ ודבע לֶאְרְשיִל הָלֲחְנ>*
 :ְּּסַח םלועל יב ובל רַכְז נלבש:
 :וּדסח םלועל יִּכ :ּוניִרָצַמ ונקְרפיו+
 :ּוְּסַח םלועל יב רְׁשְּב-לָכְל םֶחְל ןתנ5

 :וּסַח לוע יִּכ םיִמָשה לאל ודה

 :ןויִצהתֶא ּונְרְכָזָב ּוניִכְּבִּנ ּונָבַשְי םש לבב ו תורהנ לעיי 7
 :ּוניֵתֹורַּּכ ּוניִלֶּת ּהָכֹותּב םיבָרע-לע
 הָחְמִׂש 'ּוניִלְלותְו ריִשדיִרְבִּד וניבוש לאום יב
 :ןויצ ריִשמ ונל ריש

 :רָכִנ תֶמְרַא לע .הָוהיריׁש-תֶא ריש ְךיַאי
 :יִניִמְי חַּכְׁשִּת םֶלָשּוְי ְךַתָּכְׁשֲאָאפ
 יִכָרְּכזֶא אָלםָא יָָחְלוינושל קֵּבדְּת 5

 :יִתָחַמש שאר לע םֶלָשּוריתא הָלֲעֲא אָל"םִא
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 םָלׁשּוְרְי םוָי תַא םודָא יִנְבְלו הֶזהְי רֶכְז
 :ּהָּב דוסְיַה דע ּורֲעֹוּורע םיִרָמָאָה

 ליכט יִרָשַא" יהָדּוְׁשַה לֶבְּביתַּב*
 :ּונָל ּתְלַמָּנַׁש ךלּומְגתֶא
 :עַלָסַהְדלֶא ְּךילָלע-תֶא ץפנו זַחאיִשו יִרָשָאפ

 דולי 138
 :ּךְרַמַזִא םיִהלֲא דֶנֶנ יָּבְל לבב דוא
 יּדִתְמַאְדלַעְו ךּרסַחדלע ְךמׁש-תֶא הָדֹואְו שק לביה- לֶא הָוָחַתְשֶא

 :"ְָּתְרַמִא ךמׁש-לָּכ"לעי תְלְּגַהדיּכ|
 הָוהְי :זָע יִׁשְפַנְב יִנָבַהְרִת יֵנְגעַּתַו יִתאָרָק םויְב יזע ל ו . . 2

 יכְרדְּב וריִשְיְו :ּךיִפירְמִא ּועָמַש יכ .ץֶרָאייִכְלמ"לָּכ הָנהְי ףודוי+
 קחרַטִמ ּהבְנְו הָאְרי לַפְׁשְו הָוהְי םֶרְ"ַיכ< :הָוהְי דוב לוג יִּ

 :"עָרָיַ
 ינעיִׁשֹותְויִָָּי חָלׁשִת יֵבְיֲא 'ףא לע יִנִמִּת הָרְצ בֶרְקְּביּךְלַאדםא

 :ָךניִמְי]
 :ףָרָת-לא ךיִדְי ישעמ םֶנעָל ךּרסח הָוהְי יִדֲעֿב רָמְגִי ּהֶזהְי
 רוָמזִמ דוד ַחַצַנמַכי 9

 :עֶרַּתו יִנָפְרַקִח הָוהְ
 :קוחרמ 'יִעְְל הָּתְנּב יִמּקְו יּתְבַׁש ָתְעַדְי יהָּתַא*
 :הָתְנכְסַה יכָרְּדלָכְו תיִרָז יֵעְבְרְו יִחְרָא
 :הָלָכ תְעְדְי הֶוהְי ןה יִנושְלַּב הָלִמ ןיִא יִּכ
 :הָכֶפַּכ יִלָע תֶׁשתו יֵנָּתְרצ יםֶדָקְו רוחֶא'
 :ּהָכ לבּוא-אל הָבָנְשַנ יֵנמִמ 'תעד יהיִאָלפ
 :חַרְבָא ְּינְּפִמ הָנָאָו ךחורמ לא הָנָא
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 ָרגַה לוָאְׁש הָעיֵצֲאְו הָּתֶא םֵׁש םִימָׁש קָפא-סִא*
 :םִי תיִרֲחַאַּב הָנְּכְׁשַא רחָשיִפְנכ אֵׂשֲאל

 :ךָניִמי יִנַזַחאְתְו יֵנֲחּנִת ָךְדָי םׁש"םג וס 5
 :יִנֵדֲעַּב ירֹוַא הלל יינפּושי ְּךֶׁשֲחְרַא רַמאָויי

 'הָרואְכ הָכיִׁשֲחֹ> ריִאְיםַּכ היל ָךּפִמ ףישודאל ףשח"םני>
 :ימִא ןָטְבַּב יִנָּבְסִּת יִתיִלְכ ָתיִנָק הָּתַא-יִּכיּ
 ."ףישעמ םיִאָלּפָנ 'יתילפנ תֹואָרֹונ יִּכ לע דאי

 :'דֶאְמ תעד* יִשפַנְו
 תֹוּיִּתְחַתְּב יִּתְמַּקְר רֶתָּסב יִתיִשָעְדרֶשַא ָךָמִמ יִמָצָע רָחְכְנ"אְלי5
 :'ץֶרָא ּובַתּכִ םֶלָכ ל ףךפסדלעו ְּךיִניֵע ארו "ימני

 :'םָהְּב דָחֶא "אָלְו ּורֲצַ יםימי
 :םָהיֵׁשאָר ּומצַע המ לֶא ףיער ּוךקדהמ רפול

 מע יִדּועו יתציקַה בי לֹוָחַמ םֵרְֵּסֲאיי
 :"יִּגָמ 'ורּוס םיִמָד יֵׁשְנֲאְו עָׁשָרוֵּתוְלָא לֵטָקְת"םָאיפ
 :"ָּךיִרָע אְוׁשַל "אּושְנ הָמְזִמִל "ורמי רשאי

 :טַטוקְתֶא 'ךיִמְמּוקַתְבּו אָנְׂשֲאְ יהוהְי ךיַאנׂשִמזאולה 21
 :יִל ּויֵה םיִבָיִאְל םיִתאְגָש הָאָנְׂש תיִלְכַּתִי
 :יפערש עדו יִנָגְחְּב יבבל עו לא יֵנְרָקְח

 :יםָלוע ּךָרְַּב יִנַחְנּו יב בָּם הָאְרְוי
 :דֶודְל רֹוָמְזַמ נמלי 0

 :יִנָרְצְנִת םיִקָמֲח ׁשיִאַמ עֶר םֶרָאמ הָוהְי יֵנָצלַח*
 :תֹוִמָחְלִמ ּורּגְי םוי"לָּכ בֶכְּב תֹועְר ּוֵבׁשִח רֶׁשֲאי
 :הָלָס ומיִתְפְש תַחַּת בּושכע תמֲח ׁשֶחָב"ֹומְּב םֶנּוׁשְל ָנָנָׁשּי
 יִנָרָצְנִּת םיִסָמֲח ׁשיֶאַמ Heh יָדימוהָוהְי ינָרְמָׁש
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 :הָלָס יִלּותָש םיִׁשָקֹמ לָגעמידִיְל 'תָשְר ּוׂשְרַפ יםיִלְבֲחְו
 :יִנּונְחִת לוק הוי הָניְזִאִה הָּתֶא ילֶא הָוהֵל יִּתְרמָאז
 :קשְנ םוְָּב ישארל הָתוכַס יִתְטּושְי זע יָנֹרֲא הָוהְי
 .קֿפִּת-לַא יֹומֲמְז עָשְר ייואמ הָוהְי ןַּתַתדלַא
 :ומוַפכי ומיִתָּפֶש למע ייֵּבַסִמ ישאר יס ג יהל "ומור

 :ומוקודלּב 'תורמהמְּב 'םלפי יׁשֲאְּב םיִלְָג םהילֲע טימי ו
 :'תַפְחְדַמְל ונְדוצי עֶר יסֲמֲחׁשיִא ץֶרָאְּב וביל ןושל שיא וג
 'םיִניִבָא טֿפְׁשַמ יִנָע ןיִּד הָוהְי הָשַעְייִּ יִתְעְדְיי
 :ךיִגָפתֶא םיִרׁשי ובשי משל ודוי םיקידצ אי

 דול רֹומְזַמי 1

 ְֶקייִאְרקְּב 'ילוק הָניִנֲאַה יִכ יהָׁשוֲח ךיִתאְרְק הָוהְ
 :בְרֲעדתַחְנִמ יִפּפ תַאְׂשִמ ְּךיִנפל תֶרֹטְק יָתָלִפְּת ןָּבַתִי <

 :יִתַפְש ל-לֲע * הָרָצַנ יִּפְל יהָרַמַׁש הָוהְי הָתיִשּ
 עׁשרְּבו תוטל ללועְתַהְל עֶר ירברל יבלדטת-לַא

 יהיִמַעְגמְּב לאבו ןְָאלעֶפ םישיא'תֶא
 ישאר "ינְיְלא ישאר ןָמָש יִנַחיִכוְיַו ידָסֲחוקיצ יֵנֲמְלֲה

 :'םֶהיִתוְעְרּב יִתְלַפְתּו דועְדיִּכ
 :ּומַעָב יִּכ ירְמִ ּועְמָׁשְו םֶהיִטְפְש עלסדידיב ּומְמְׁשִנ
 :לּואְש יִפָל 'ּוניִמְצְע ּורְזְפנ ץֶרָאְּב 'עקבו 'חלפ יומְּכז
 :יִשְפַנ ךעְתְלא יִתיִסָח הָכְּב .יניע יָנדֲא הָוהְייִלַא יב
 :ןוא ילעפ 'תושָקְמּ יל ּושקי *חפ יִדיִמ יִנְרְמָש
 :רֹובעַא-דע יכנא ידַחְ םיעָשר יויָרמְכַמְב לפי

6 * prps םיִלָבְנּו | ל 6 + יִלְגְרְל frt 16006; trsp , | 7 dlc 5 | 9 3 Var® 

ND, 6 ard ד érieuuiag uov | * 65 וממָז; 1? ּומְמְז WN | > 6 wh rore 
  * 1זס || +  cf 27,0; prb trspטועשפשסש; 1 ? מירי לַא 7 ילע

  Hie convivarun eorun || © Kו 00דע,  |? prb crrp; 6 00םַׁשאֹר

 | וטומי  0 Vrsומְסוכ יִהְי | זז * א ֹומיִמי,  alזמּוסכי 0 ומיִסַכי: 5 ֹומָּלַכְ,

prb רַמְמִי cf 116 | ל-ל 1 prb 6 6 116 שא ילֲחנ | > 6 Hie'DB; trsp , | § IMS 
  prpsל |  cf 6.06: egmevouévws || 12 51 6 6 Hie SDH; frta etd trspתורוהמב

 | הָביִשְקַה  ||? prb vb exc [ Ps 141, *6יִתעְדְי  | 13 *1 6 Q er pl MSSתַחָּפ מל
  | 4 * 6 66 Adyoug || < prpsהָרְצְנ  | bl ftל 6 יִנּונָחִּ לוק | 31: הֶרְמְש

 |  | ® rrpאֹיָני  m: MSSַתאָנָש | < 255 םהימיענמב || 5 *>5 || * 63 עַשְר || ל

vs 6 crrp || 7 * crrp || * 68 mb | 5 6 ppaי 5 עקבי | GMSS$ ra dora 
avrdv || 8 pc MSS םיִהְלֲא | g* prps DID, cf 5 jactatorum || * lc 6'Bnו | 

10 * sic 6 Hie; 8 םֶהיֵרֹמְכַמְּב | ל 6 kard ;)ןג6ע06 6(ןג ¥ Hie 8 c a conjg. 
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 :הָפַפְת הָרָעְמב ּוֲתויָהְּב דֶוָדְל ליִּכְשִמי 2
 :ןָנִחְתֶא הָוהְילֶא ילוק  קַעְַא הָנהְולֶא ילו .
 :דיִגֲא רויִנָפְל יִּתְרַצ יָתיִׂש ויִנָפְ שא
 יִתָביִתְנ ּתָעַדְי הָּתַאְו יורו ילָע ףֶטַעְתַהְּבי

 גיל חפ ממ - לה חרב
 ריִּכֿפ יִלְיאְו הֵאְדּווְיִמָי טיבה

 :יִשְפַָל שרוד ןִא יֵּנָמִמ סוָנְמ דְבָא
 יִסְחַמ הָּתַא ייֵּתְרמֲא היי יא יִּתְקַעְו

 :'םיִיַחַה ץֶרָאְּב יִקְלֲח
 דָאָמ יִתולְד"יְּכ יֵתָנְרילָא הָביִשְקַהז

 :יִּנָמִמ ּוָצְמָא יִּכ יֵפָדְרַמ יִנליִצַה
 ךמש-תֶא תודֹוהְל שפנו רּנְסמַמ הָאיִצוה
 :יִלֲע לג יכ םיקידצ ּורָּתְכַי יב

 ְָתָקְדצב == ךִנְָל רֹומְזִמי 3
 יע הַתְכְמַאְּב ןָנּנֲחַּת-לָא הָניִנַאה | יְֿלְּת עַמָׁשו הוה
 :יָח"ְלְב ְךיִנפַל קּציהאל יִּכ ְךֶּדבעזתֶא טָּפְׁשִמְב אֹוֿבְּת"לַאְוי
 םיכשחמב יִנֵביִׁשֹוה יִתּיַח ץרָאל אָּבְּד יִשְּפנו ביוא ףֵדָר יי

 :םלוע יתסק] = = ובל םמזתשו יפות יחיה לע ףטעתתוי
 :חתושא ּךיָרייהֵׂשְעמְּב 'ךְַעָפ"לֶכְב יִתיִגִה םֶדָקִמּו'םיִמְניִּתָרכ
 :הָלָס  ָךל הָפיע"ץֶרָאכויִׁשְפנ יל ידי יֵתְשְרֿ
 יחּור הָתְלָּכי הָוהְיויִנֵנְע רה

 :רוְב יִדְרוד יִּתְלַׁשְמַגי יֵּנמִמ נפ רֵּתְסַּתלַא
 יִּתְחַמב ָּךְב"יְּכ .ףְסמירקּבב יִנָעְיִמְשַהי

 :ישפנ יִתאׂשְנ ךיִלַאיכ ךְכַא ּוזְ"ְדרַה ינעידוה
 :יתפכ ְךָכֲא  הֶוהְו יבְוֶאְמ ינָכיִצַה
 יהולֶא הָתא"יִּכ נוצר תשע יִנְָמְל

 :רושימ ץֶרָאּב יִנַחְנַת הָבֹוט החור
f vb142, 4 68 יִתביִתְג | 5 סזפ 1 הֹאָרְו; גו לאמש | 6 * ₪5 41 | ?  Ps 

Thr 36? ||יִּכ | ספ 143, 1 5 ףךֶתְרְמאְּב ] 2 5 אֵבּת | 3 7% 466 6  exc | 8 prps 

plמב | 6 ‘ nonn MSS 6 Hieףילעפ | <  nonn MSS Vrs5 5 8 הוהי || ל  
g IMS ‘nn, Hie prolectus sum = ‘ND;אָּב | ץ 2155 5+-יִּכ | ' MSS 

 קזקפ *יִיִבָ יִתיִכַח פו תיק, יס | 10 הסחמ M55 ראב קי -3
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 :ישפנ הָרֶצִמ איצּוּת ו 'ךַתְקַצְּב יִנְַחְּת "הוה ָךְמְש -ןעָמְליי
 יִשְפַנ יִרְרָצדלָּכ תדבאהו יִבְיִא תיִמָצַת ִּדְסִחְבְוי

 | ְְָּבע יָא יפ
 \ דודְלי 4

 ירצו הָוהְי ךּורּב

 :הָמָחְלְמַל יתּועְּבִצָא ברק יִדָי דַמְלְמַה
 ליל יִטְלַּפָמְ" יבַּגְשִמ | יִתְדּוצְמּו ייִדְסַח

 :*יתחת "יִמַע 'דָדּורֶה יִתיִסָח וָבּו יִּנָגְמ

 :ּוהְבָשַחִתו שונא ּוהעְדּתו םֶדָפדהַמ הָוהְיי

 :רָבוע לכ וימי הָמָד לָּבַהל םֶָאי
 :ונשעיו םיִרָהְּב עג ךֶרֵתְו ּךיִמש-טה הָוהְיפ

 :םֶּמֲהְתּו ךיצח חלש םציפְתּו קֶרָּב קוָרְּב
 ינְּב דמי םִיְּבַר םִיַמִמ 'יִנַליִצַהְו ינָצּפ םִיִרָּמִמ 'ִּיִדָי חלש

 "רק = רש ןיפנ םנימי אושר םהיִפ רפי
 :ךל"הְרמזא רושָע לָבְגַּב ְּךכ הָריִשֶא ׁשֶדָח ריש םיהלאפ
 ורבע דִוָּדתֶא הָצּופַה םיִכְלָמל הָעּושִּת ןֶתונַהְי

 רֶכָּניִנָּב דָיִמ ֹנליִַהְו יָנָצַּפ וג :להער בָרָחַמ

 :רָקְׁש ןיִמְו םֶּניִמיְו אֹוׁשרּבְר םֶהיִּפ רשא
 'םֶהיִּועְנַּב םיְִדִנְמ םיִעְטנּכו ונינּב רשאי

 :לָכיַה תיִנָבִּת תֹובְטֲחְמ תיוָזְכ 'ּוניִתונְּב
 ןזלָא ןֿומ םיִקיִפְמ םיִאָלְמ ּוניְוְזְמי

 :ּניִתֹצּוחְּב תובְּבְרַמ תופילאמ 'וננואצ
 ּוניֵתֹבֲחְרְּב הָחְוָצ ןיאו 'תאצוי ןיִאְו ץֶרּפ ןיא' םיִלָּבְסִמ ףניֿפולַא

 והלא הָוהיׁש םֶעָה ישא ול הָכְבש םֶעָה ירש
 זז * frt dl | * 6 c ‘A conjg; dl? | Ps 144, 2 * prps נס, יֵעְלֵס, יִקְוֲח |

b-b cf 18,3; יל >4MSS || > Var® ,דֵדֹרָה :MS ;הֶדורָה cf 18,48 | 1c compl 
MSS A Hie 56 Dy cf 18,48 || > pc MSS ויִּתִחַת vel א יִּתְחַּת 0 ויָּתִחִת | 

3 nonn MSS 8 ןבו | 5 2MSS 9366%ל Dh cf 18,10 | 7 * pl MSS Vrs 

dl ft unum vb vel l WHT cf 18,17 | =< ₪6 66 11 | 8 fatalףדי | <  

 . זז | זס * 115 3™ ףדבע || ל פק + 6 6 || 12 * prb 61 || * 6315 םֶהיִנְּב |

 5 קזקs םֶתַגּורַעַּב | % 06 MSS 6 6555 םֶהיֵתֹונְּב | 13 * 68%%5 םֶהָי --
prps ;נ ּוננאצPונינוזמ ו 68%55 ut supra | 14 % 68%9ל ut supra | 

bb frt crrp. 
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 דָודָל הָלַהְתי 5
 :דַעְו םֶלועָל ףְמש הָכְרָבאְו למה יִהולֶא ְךְמַמרֲַא א
 :דָעְנ םלועל ףמש הָלְלַהֲאְָךכרָבֲא םוְלְכְבי ב
 :רקח ןיא ּותָכְְנִלְו דֶאְמ לָלֲהְמּו הָוהְי לוד: ₪

 :ודיגי ךיִתֹרּובְנּו ךישעמ חּבְׁשי רודל רוד
 :'הָחיִשָּפ ףיִתאָלְפַג 'יִרְבְדְו יִחָדֹוה דוָבְּכ רדֲה'פ ה
 ּוהָנָרפסא ָּךיִתוָגְדנּו .ּורמאי ְךיָתֹואְרֹנ זָנעְופ 0
 :ּונָּנַר תמר ועיְּבַי ךבּוטיבר רָכק ₪
 :רָסֲח-לודנּו םִיֿפא ָּךְרֶא הָוהְי םּוחרְו נח (ח)
 :וישַעמלָּבלַע וימחרו  לפל הוהי-בוט9 ₪

 :הָכּכְרבי יִִסַחַ ךיֵשעמלּכ הָוהְי ווייט ₪
 :ּורָּבדִי ךְתְרּובְנּו ּורָמאי ּדַתּוכְלַמ דוָבְּכַיי כ)
 :'ּותּוכְלַמ רַדַה דֹובָכּו 'ויָתרּובְּג יםָדֶאָה בבל; יהלי )ל(

7 1076 a 

% 

 on ns ik = הוה דמימה (ס)

 :יתַעְּב םְֶכָאתֶא םֶהָלְִו הָתַאְו רבי ףילא לָכְיניִעי ש)
 :ןוצְר יַחְלָכְל עיִּבׂשַמּו  'ּדַדִי תֶא חתופ6 פ)
 :ויִׂשעֶמ-לְכְּב דיִסָחְו ויכְרּדלְכְּב הָוהְי קיִדַצז (צ)
 :תַמָאָב ּוהֲאָרְקִי רשא לכל ויְִרק"לכל הָוהְי בּוָרָקִפ (ק)
 :םעישויו עמש* םֶתָעְוְׁש-תֶאְו השעי ויָאָרִיוצְרפ 0
 :דיִמָשי םיִעָשְרַהדלָּ תֶאְו ויִבַהֶאדִלְּכ יתֶא הָוהְיי רמושיפ (ש)

 ושרק םש רֶשבלַּכ רבו פרג הוה תהיי ה
 :דָעְו םֶלועל

 הילְלַהו 6 |
 :הָוהְיתַא יִשְפַ יִלָלַה
 :יִדֹועְּב יהלאָל הָרָמַזַא ייַחְּב הָוהְי הָלְלַהֶא

 Ps 145, 1 5 ₪ | 5 **1 ?ּףרּדַה דובָּכ | ל 1 6 6 ּורָבדי | < 6 ּוחיִשְי 1 א |
 6 א ףיִתולְדְגו ו ףיֶתּולדְנו, 0 וז 55 6036 ףתלדנו | 7 * 1 6 6 דבָר (בל) |

prךֶתְקְדַצְו | 8 א לוד, 0 "ל | 9 6 0% טחסןו(טסטסש )= לּבְ  Hieל +  
 לֵּכְלַכְמַל) | זז 116 ךָתֹרּובְגּו | 4 4-4 1 ? םֶדָאְל | * 68 ְּףָתְרּובְג, 11 ְּךָתֹרּובְג |
 < 6 116 3 ךָתּוכְלַמ | 13 :מ5 6 1315 6 Hie 3 דיִסָחְו ויֵרָבְּד-לָכְב הוהי ןֶמָאְנ(נ)

mlt MSS 6 Hie10427 | 16 * 16 6 תא | ל  cfוישעָמילֶכְּב | 15 616 6  
add; nonnהוהי ||:  velתֶא  dlתֶא || 20 °°  frt dl | rg frtdlףידי | 18  

cf 8הָיּולְלַה םִלֹוע דעו הָּתעַמ הי ךֶרְבִנ ונחנַאו  + M55 
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 :העּושת ול ןיִאָש וםְרֶאְבְּ םיִביִדְנְב ּוחְטְבִּתְלֶאּ
 :ויתְנִּתֶשַע "דב אּוהַה םֹיַּב ותְמְדַאל בָשְי יֹוחּוְר אָצְּת
 :ויהלא הָהְילע ורבָש ווָרָזָעְּב בקעי לאש יִרשא 5
 אלת םִיַה-תֶא Res מטה

 :םירּוסַא ריִּתַמ הֹוהְי : םיכערל םָחָל ןתנ

 םיִּוּפְּכ ףקז הָוהְי םיוְוע חקפו הָוהְי
 םיִרְג"תֶא רמשוהֹוהְיל :םיקיִדצ בהא הוה

 :תּעְי םיִעָשְר ףרָדְו  דָרועְי הָגֶמְלַאְו םתָ
 רלָו רֶלל ןויצ ְךיִתלֲא סֶלעָלו הֶוהְי ְלמִי

 :ּהָידּולְלה
 | הי וללהי 147

 :הָלהְת יהָואָנ םיִעָגהיּכ וניהל הרמז בוטדיכ"
 :סגכי לֵאָרְׂשִ יִחְדַנ הָוהְי שור הנובל
cliםֶתּובְצַעַל שח בל יִרּוְבְשל אפורה : 

 :אָרְקִי תומש םלכ םיִבָכוכְל רַּפְסִמ הָנֹומ
 :רָּפְמִמ ןיא ותנּובַתל ַחְּפְדברְו ּונינודא לדג

 :ץֶרָאדידע םיעָשר ליִּפְשַמ הָוהְי םיִוָנָע דַדועֶמ |.
 :רונַכְב 0 רמז הָדותְּב "הָוהיל ונע

 רַטְמ ץֶרָאְל ןיִכַּמַה םיִבְעְּב םִיָהְׁש הסכמה
 :יריִצָח םיִרָה חיִמְצִמַה |,

 :וארקי רשא בלע יִנָבל ּהָמֲחַל הָמָהְב ןתֹונפ =
 :הָצְרִי ׁשיִאָה יִקושְבדאְל ץֶּפְחָי סּוּפַה תֶרּובְנְב אלי
 :ּדְסַחַל םיִלֲחְיְמַהתֶא ויָאָרְיתֶא הָוהְי הצוריי

 :ןויצ ףיהלא יללה הָוהידתֶא םלָׁשורי חבש |

 ְדּבְרְקְּב יב ךֶּ ירש יִתיִרְּב קזחדיפיי
 :ךַעיּבְשְי םיטמ בָלִח םֹולָׁש ּךֶלּובְג-םֶשַה 46-25

 ְרָבּד ץּוֶרִי הָנַהְמ"רע ץֶרָא ּותְרְמִא חלשהיי
 Ps 146, 4 °° iMec 2,63 יִּכ | ל* 1166 iּדֵבָא|; 6 Hie 8 + דלָּכ | זס <63|

prps IH | >> 6 rg 66ּהיּולְלַה ] מ  - = aiveite TOV kUpiovק8 147, 1° 6+  | 

 הגשש סuvסein = הָואָנ גניַהלאָל? | 8 6 + םָדָאָה תַדֹבֲעַל בָשעְו; prמ 6
vel sim exc || 12 6 Hie + היוללה | 6 Hie 8 novum ps inchoant. 
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 :רפְי רּפֲאְּכ רופפ רֶמָצּכ גְלָש ןַתֹּנַהיי
 :ידמעי יִמ ותק ינְפל םיִּתַפְכ וחרק ְּךיִלְׁשַמיל |
 :םִיָמלְ וחור בֵׁשי םַסָמְיְו וָרָבְּד a \ ל

 :לֵאָרְׂשִיל ויֵטּפְׁשִמ ויקח בקעיל ורד דיגמיפ
 םּועְריִלַּב םיִטָּפָשִמּו יוֿג- לכל הֶשַע 0-7

 :ּהָידּולְלה
 וי ולה 148

 :םיִמְורָמְּב ּוהּולְלַה םיִמָשַהִמ הָוהְיד תֶא ּוְלְלַה
 :וָאֿבצ-לַּכ והוללה ויִבָאְלַמלָּכ והּוללה*
 :רֹוָא יִבְכוָּכלָּכ ּוהּולְלַה תָרָיְו שמש והּוללַהי
 :םִיָמְׁשַה לעמו רשא םִיַמַהְו םִיַמְׁשַה יִמש ּוהּולְלַה

 :ּואָרְבַנְו הָגצ אּוה יִּכ הָוהְי םֵׁש-תֶא ללה < 4
 :רובעְי אָלְו ניקח םָכֹועְל דעֶל םתימעו6 =

 :תֹומהָּת" לָכְ םיִגיִּנַת ץֶרָאָהְןִמ הָוהְי- תֶא וללהז |
 ובל הש הָרָעִס ַחּוָר דוטיִקְו גלש דִרָבְּו שא
 :םיזראדלכו ירֿפ ץַע תוָעָבְ -לָכְו םיִרָהָהפ
 :ףֶנָּכ רופצו שָמר הָמ ֵהְּב-לֶכְ הָּיַחֲה יט
 :ץֶרֲא יֵטפְׂשלָכְו םיִרָׂש | םיִמֲאל" -לְָ ץרא-יכלמוי
 :םיִרָעְגדםַע םינָקְז תולּותּב םִנְו םיִרּוחְּבְי?
 ודבְל ֹומְׁש בָגָשְנִיִּכ הוה םָש-תֶאיּלְלַהְי
 ומעל \ןרק יםָרו :םִיָמְׁשְו ץֶרָאדלע ורות |
la Aןברק םע לֵאָרְׂשִי יִנְבְל ויְדיִסֲח"לְכְל הָלַהִּת ' 
 הילה 7 5
 הי ללה 149 -- ג

 : :םיִדיִסֲח להָקּב ָּּלִהְּת שֶדֶח ריש הָוהְיִל וריש
 :םּכלַמ ליי ןויציגְּב וישעּב לֵאָרְשִ חַמְׁשִי
 :ולורמת רֹנְכְו ףתֵּב לוחמב ומש ללה

 :הָעּושיִב םיֹוָנע רַאָפי .מַעְּב הָוהְי הוריי
 :םָתֹובְְּׁשִמ"לַע ּונַָרְי דֹוָבָכְּב םידיסח כ

 17 ** קצקפ ודמעי םִיַמ (טגמ6 1 ֹותָרָקְל) | ז0 ₪ ורָבְּד 0 ₪ ויָרְבְּד | 210
 656 םעְדי | Ps 148,1> Hie 3 | 2 א ואָבִצ 0 Vrs ויִאְבִצ | 6 ₪1 ורבעי

Ps 149, 1 < Hie S.וָּברְק | 5 >65 |  vel passiv | 14 ° 65 DQ| | * prps 



  149,6—I506םילהת 1024

 :םֶדָיְּב תֹנִפיִפ בָרֲחְו םֶנורְְּב לא תומה
 :םיִמָאְלַּב תֹוחַכּות םִיּנַּב הָמָקְג תושעלל
 :לזרב ילבכְּב םֶתיֵדְּבְכַנְו םיִקזְּב םֶהיִכְלַמ רֶסָאְל
 וינס אּוה רֶדָה בות טֿפְׁשִמויםֶהְּב תושעלי

 : "הגדולה

 והר וללהי 150
 :וֶּזָע ַעיִקְרּב והוללה וׁשְדָקְּב 'לֶאדּולְלַה |

 | :ולָ לבֶרּכ והָולְלַה יויָתֹרּוְבְנִב והוללהי 0
 4 :רונבְו לָבְגְּב והצלה רפוש עקתְב והּוללה> = =
 | / aa ּבָנָעְו ֶנעְו םיִגְְּב הלל לּוחָמּו ף והוללה+ < 07

 = הי לת הָמׁשנַה לכי
 :היולְלַה

g°ftdl | ל <6 Hie S | Ps 150, 1 * >3MSS Hie 5 | ° 116 SR | 
 . | 6.6% 116 5ברֶּב  | * 75S 5ֹותָרּובְנְּב 5 2



PROVERBIA. ילשמ 

 :ילֶאְרְשִַי ךָלֶמ' דִּדְְּב הָמלָׁש יִלָשִמִי 1
 :הָניִב יָרְמֲא ןיּבָהְל 'רָסּומּו הָמְכח תַעָדְלי
 :םיִרָשמּ טָפֶשִמ קֶרֵצ לָּכָשַה רסּומ תַחְקל

 :הַמְזמּו תַעּד רעל המר םִיאָתְפַל תַתְל
 :הנקי תוְלְּבָחִּ ובנו חקל ףסויו םָכֲח עָמשִי
 :םתדיחו םימָכַח יֵרְבַּד הָציִלְמּ לָשָמ ןיִבָהְל

 ם ּוזָּב םיִליִוֶא רָסּומּו הַמְכָח תַעּד תיִשאְר הָוהְי תֶאְרִי
 :ָּךַמִא תַרֹוּת שטת-לַאְו יִבָא רסּומ יֵנְּב עֶמׁש5
 :יִתרגְרגל םיִקְנעַו שארל םַּה ןח תילו

 יורמאיזסָאיי :יאבּת-לַאי םיִאַטַח ךותפויסא יָנָּבס
 :םָּנִח יִקְנָל 'הָנְּפִצַנ 'םָדְל הָבְרֶאְג ּונָּתֲא הכל

 :רוב יִדרּכ םיִמיִמְת םײַח לּואשּכ םֶעלְבְגי
 :לֶקָש ּוניִתָב אָלַמְג אָצְמַנ רק ןוָהלָּכיי
 :ּונְלְכְל הָיְהְי דָחֶא סיִּכ :ּונְותְּב ליֵּפַת ְּךְלֶרמי

 :"םתב ו לגב ענְמ םֶּתַא ּךֶרַדְּ ךְלָּתלא 5

 פל ורהמיל וצו עֶָל םֶהיְֵַר יי
 כ לבל יניב תרה "המ נחי

Multi loci huius libri in 5 secundum 6 et in 6 secundum 5 8 

vel redacti sunt | Cp r, r™°1?c6"ְךלֶמ ב WN (sed cf Qoh 1,1); 
2MSsKe® © by מ" | 3 cf 15,33; 6 (orpopéc Adywv Sap Sal 88 =?) 8 רָסּומ 
 =) N; prb dl m csל pc MSS N(Y)QRTהבאת"לא,  | ro = ca 6oMSS 6ה

 א 'ב 'ת"לַא + 15?) | זז * nonn vb exc, exempli gr רמאל ל cf 6 | ° 1 םֶתְל
6 cf 1,18; w 1008; 56,7; vel 1? in his 4 loc form a הפצ 0 || 14 prps 

 | םֶתְביִתָּנִמ  16 4(+7 defect) MSS Vrsל |  6s | 15 * 61 6 6סופ 61 ש
16 75= Jes 59,7; Rm 3,15; >6F8A (GAN 9 313055 gh Al) || 17 = 3 1 הָרּוזִמ 
a רזמ extendere |» al .ה || © 4155 6 יל 

Biblia. 66 . 



 1026 ילשמ 1 18-28

 :םֶתֹׂשְפַנְל 'ּוֹנּפצִי ּובְרֲאָי 'םָמְדל םַהְוי

 . פ :חקי 'ויִלָעְּב שָפָנתֶא עַצָּב עצב" לָּכ יתֹוחְרֲא ככ
 הלוק ןַּתַּת תֹובֹתְרָּב יהָּנְרִּת 'ץּוחַּב תֹומָכָח>י
 :ירמאת ָהיֶרָמַא ריִעָּב םיִרֲעְׁש יֵחְתַפּב אָרְקת יתוימה ׁשאָרְּביי
 יםהְל ּודמח ןוצל םיִצָלְו ייִתַפ יֹוֿבֲהֲאָת bְֵֿתּפויֵתַמ-דע*

 יִּתֲחַכֹותָל בושת: :'תעֶדיואְנְׂשִי םיִליִסְכְ
 :םֶכְתֶא יִרָבְד הָעיָדּוא יָחּור םכל הָעיִּבַא הנה

 :בישקמ ןיִאָו יִדָי יִתיָטְנ ּונֲאָמְּתַו יִתאָרָק ןעי*
 םָתְיבֲא אֶל יִּתְחַכֹוְתְו יָתְצע"לָכ עְרְפַּתויי
 םָכְּדְחַפ אָבְּב געְלֶא קָחָשָא םֶכְדיִאְּב ינַא- ני"

 הָרָצ םָכיֵלֲע אֹבְּבי הָתֲאֵי הָפּוסָּכ םֶכְדיִאְו םֵכְְּחַּפויהוָאׂשְכ אָבּבל .
bs 

 :"הָקּצְו :ינְנֲאְצְמִי אָלְו יִנְנֹרַהׁשי הָנעֲא אָלָו יֵנְנֲאָרְקְי א
 :ּורֲחְב אל הָוהְי תֵאְריְו תַעָד ּואְנָשיִּכ תַחַּתפ

 :יִּתְחַכותִד לָּכ וא יתצעל ובָאהאל

 עב םֶהיִתְצְעְַמּ כר יָרִּמ לְכאְְי
 :םדְּכִאִת םיִליִסְּכ תֶוְלַשְו .םֶגְרַהְּת םִיָתְּפ תַבּושְמ יב
 פ  הָעְר דַחַּפִמ ןנאשְו חַטָּבְרְּכִשְו יל עמשוי

 :ָּךֶתַא ןַפְצִּת יִתְוְצַמּו יָרְמֲא חת יֵנְּבִי ל
 :הָנּובְתל ףִּבְל הפ ְךֶגְוָא הָמְכְחַל ביִשְקַהְל
 :ףלוק ןּתת הָנּובְּתַל אָרְקִת הָגיִִּל םִא יִּכ
 :הָנְׂשפְחַּת םיִנֹמְמַּמַכְו ףֶסָכַכ הָנׁשִקַבִ"סִא

 :אָצְמִת םיָהלֲא תעַרְו הָוהְי תֶאְרִי ןיִבְת זָאֿ
 :הָנּובְתּו תַעד ויִפִמ הָמְכֲח ןּתו הָוהְי כ
 :םֶת יֵכְלֵהל ןגְמ הישות םיִרָׁשִל ןָפְצול
 ורמי וָליִסֲח ּךרֶדְו טָּפְׁשִמ תוָחְרֶא רצְנל

  cfתיִרָחֶא  1 ? ₪ |? cf ire || rg *1 fitםיִמָדְל;  (1MSK=) velםֶדְל 6 * 18
6 18 ij 5¢ koraorpog | 6 n7וyב | 20 * 6 תוצּוחְּב | ל ? c 8,3; קצקפ הָנְרִּת 
cf Hi 39,23 vel mj | 2r°1c 6 nibh || °°? nonn vb m cs dl, expl cs ] פב' 

 | את ריע שו 41 'מא 'עב (עב >115*%) | 22 * 1 < 231155 ּובָהֲאַּת | * 1 יִתַפ
 :םֶהל | 41 תעד | 23 1 :יתחכותל, 6 תּוחְכּותל | 27 *1 0 הָאושְכ; א 1 :

 | ויָנָפַמו  | °° prb dl m cs | 32 ? | Cp2,32MSS EDN |66הְוֲאְׁשְכ
 , ןפְצְו, 06ע ןפצי | 8 א ודיִסֲח, 068 ויְדיִסַח, 69 םיִדיִסַח. 68 7



1027 2,9—3,11 PROVERBIA 

 :םֹומ"לַנעַמ"לָּכ 'םירָשיִמּו טּפְׁשִמּו קֶרָצ ןיִבְת זָאפ
 :םעֶנְי ְךׁשְפַנְל תַעדְו לב הָמָכָח אֹוָבָת"יִכיי
 :הָּכָרְְנִת הָנּובְּת ְּךיֶלָע רמָׁשִּת הָמְְמִי

 :תֹוכְּפָהַּת רֵּבדְמ ׁשיִאַמ עֶר ּךְרָדִמ ְֶּליִצַהְלי
 ְֵׁשֲחיכרַדְּב תָכָלָל רֶׁשְי תוִחְרֶא םיִבְזְעַהיי
 :עֶר תוכְּפְהַתְּב וליִנָי עֶר תֹוׂשעְל םיִחַמְׂשַה
 :םָתֹולְנְעַמְּב םיֹזֹלְנּו םיִשָקִע םֶהיֵתְהְרֶא רֶׁשֲאי

 : :הָקיִלְחָה היִרְמַא הירְכְנִמ .הָרָז הָׁשֲאַמ קי

 :היִתלגִעַמ םיאפר-לאו ּהתיּב hs יהחש יב

 :םיִיַח תוָחְרֶא נישאו ןובּוׁשְי אל האבל
 :רָמָשִּת םיקיִדצ תֹוָחְרֲאְו םיִבֹוט ְּךָָדְּב ךלִת ןעַמְלי

 :הָב ּורְתָוי םיִמיִמְתּו ץֶרָאּונָכְׁשִי םיִרָשְְיִכיי
 ס :הָּנֶמִמ ּוחְּסִי םיִדְגוְבּו ּותָרָּכִי ץֶרַאַמ םיִעְׁשְרו>>

 :ָךֶּבְל רַצָי יִתְוְצְמּו חַּכְׁשִּת- לא יִתְרוּת יֵנְּבי 8
 :ּךְל ופיסוי םולָשו םייַח תוְגָשּו םיִמָי ךֶרֶא יֵּב

 -לעְַתייתורְגרּנ-לע םרָָׁק בוי" תמֲאָודָסֲח
 +27 ול| = :םדא םיָהלֲ עב יבמ לכ ןח

 :ןעָשתִדלא ךְתניִּבילֶאְו ְךָבל"לָכְּב הָוהְילֶא חט
 ְָּתֹחְרֲא רשיו אוהו ּוהעָד ףיִכְרִדלֶכְב

 :עָרְמ רּוסְו הָוהְיתֶא ארי ְּךָניִעְּב םֶכִח יָהְּתלַאז
 :ּךיַתְומְצַעְל יוקשו ףֶבָשָל יֵהְּת תּואָפְר

 :ָּךַתְאובְּמדלְּכ תישארמּו  ךנוהמ הָוהְי תֶא בכ
 :ּוצְרְפִי ףיִבְקְי שוריתו עָבָש ףיִמְסִא ּוטְלָמְְוי

 :וִּתְחְכתְּב ץקְתדלַאְו סָאְמַתְלא יֶנְּב הָוהְי רְסּומיי
 9 * prps רמשֶתְו; 1 frt ב רשיתו cf 6 Kai) 600000066 ?) = ב רשאתו 4,14|

cf 109; Jes 59,8 | 17 | fitםישקעמ  cf 19,1; 28,6; prpsל ע לכו | 14 1 ] 15  

 6 D 6AZOEיִהְלֲא | 18 * 6 é8eז0 = הָתָׁש ץe! הָמָש; 8 החכש; 1 ₪ תחש 6
 אקמעבד et 22,14: 23,27 | ל 8 nino cf Ez 4o16 etc; 1 fit תֶוָמְלַצ | 22 1 6

6369 Or= ino: | Cp 3, 3 5 63110005 hx 6ל< = 73; dl m cs | 47" 
w 111,10; 2Ch 30,22; prps 'b Dֵוְש | 8 1 6 65 ְּךֵרַׁשְל=ְּךְרַאְׁשְל 2 Mi 3,2 vel 

frt dl.6 6 רֶבָש | זז  cf 4,22; Thr 3,4 | ro 1 ftףרשבל  
*66 



 1028 ילשמ 7-5

 :הָצְרו ןְּבתֶא 'בָאְכּו חיכו הָוהְי בָהֶאְי רֶׁשֲא-יתֶא יִּכיי
 :הָנּובְּת קיפי םָנָאְו הָמְבָח אָצְמ םֶרֶא יִרָשַאי

 :ּהָתֶאּובְּת ץּורָחְמּו ףַסָב"רַחְּסִמ ּהָרְחַס בוט יִּכ+
 :יהָבווְׁשִי אל 'ִיִצְפִִילָכְו יםיְנְפִמ איה הָרייפ

 :ידֹובָכְו רֶׁשֲע ּהָלּואֹמְׂשִּב ּהָניִמיִּב םיִמָי ךֶרָא
 :םֹולְׁש ָהיִתֹביִתְנלְכְו םעְגיִכְרַד ָהיֶכְרִּדיז

 ס :רָשֶאְמ ָהיִֹמְתְו ּהּב םיקיזחמל איָה םִיֲח"ץעי
 :הָנּובְתְּ םיִמָש ןנוּכ ץֵרָאדַסִ הָמְכֲחְּב ההיפ

 למופע םיִקָתְׁשּו ּועקבְנ תֹומוהְּת ותָעַדָּב יס
 :הָמְזִמּו היִשִּת רַצְנ ידיגיעמ וליהלַאי יָנְּב

 :יתרגרנל ןחו שפל םייַח ּויְהיְו>>
 :ףֹוגִת אל ךֵלְגַרְ רד חטָבָל לת זַא3

 ְָּתנש הָברֲעְו ְתְכׁשו רַחפִת אל בשתי
 :אָבְת יִּכ םיִעָשְר תַאְׂשַמּו םֶאְתִפ דחפמ אָריֵּת"לֵא*5

 :דָכָלִמ ָךְלְר רֵמְׁשְו ֶּכְסַכְב הָיָחְי הֶיהְוְקיִכא
 תושעל ייִד לֵאְל תֹויִהְּב יוָָעְּבִמ בוטדענְמְתלַאיז

 יֶָּּתַא שיו ןּתֶא רֶחְמּו בש ףךְלויִעְרָל רמאת-לַא=*
 ְָּתִא חַטְבָל בשוידאּוהְו  הָעְר ךער"לע שָרְחַתְלאי

 :הָעָרךְלָמְג אלמא םָנִח םָדָא-םע בוָרְּת"לַאפ
 :ויכְרְּדִלָבְּב רחְבִּתלַאְו סָמָח שיִאּב אֵנְקָת"לַאי

 :וךוס םיִרָשידתֶאְו זֹולָנ הֹוהְי תבעֹות יִּכ
 ְָרְבִי םיקידצ הָוְנּו עַשְר תיֵבְּ הָוהְי תַרָאְמ
 :ןֵחְת .םיינעלל ץילוחאּוה יםיִצְלְלמַא
 ס | :ןולק םירמ םיִליִסְכּ ּולֲחְנִי םיַמָכֲח דֹובָּכ5

(1MSKen)13 6 ׁשיִאְו  | r2 *>IMSKe, ft dl | Plc G22 cfBis,i8 

 vel שוגָא] | 15 516 0 Vזs םיִניִנְּפִמ K;,8 םיִיָנָּפִמ | ל 16 115 עו םיִצָּפֲח 8,11 |

ar == frtהָכמתו |  vel18 1 םיִרָשָאְמ  | vel LAY? | 16 6+ add5 811; 5% 74:  
 trsp post המזמו | ל 1 6 115% (cf Vrs) ולזי = ולזאכי vel ולח | 24 16 6

IMSKen) dl ? |בָשָּת | 25 1? םֵאָתְּפ | 26 1 6 6 ְּךיִתלְסִמזלָכנב; היהי <  
 27 * קזקS ְךיַערַמ; 1 86+ 6 6 08 ול יֵעּבִמ | b 1 6 mlt MSS 0 ּףְדָי | 28°56;
 1 0 ףערל (א ףיערל) | *.6 + 44 | 301 6 Oביִרּת; א בּורָּת ץ בֹורָת | 6

crrp; c Vrs20 64 ףֶרבָי | 34 ** MSS24,19; ש 37,1 | 33 68  cfרַחְתִת  
K669 םִיִוָנָעַלְו:  c Qל 1  | prb totus vs addםיצל"מע 0;  prpsםא 61 2,  

hdhe 5c; 

 םירתכמ (14,18) % םישי ₪ 0 0%
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 :הָניִּב תַעַרָל ּוביִשְקַהְו בָא רַפּומ םיִנָב ּועְמַׁשי 4

 :ּובְֹעַּת"לָא יֵתָרֹות | םֶכָל יְִּתָנ בוט חקל יִכ
 :יּמֲא 'יִנָּפְל דיִחְיְו ךר יִבֲאָל יִתַיָה ןב"יּכ

 :היחָו יֵתֹוצִמ רמש בל יִרָבְּדְּדִמַתַי ב רָמאּיַו יָנְריַו+
 :יִפְדיִרְמְאמ ט-לַאו יבְׁשת-לַא יהָניִב הנק הָמֵכֲח הנק"

 רצו ָהבָהֶא ָּךְרְְשתְו הבעת"
 :הָניִב הָנָק ףְנְנְנקלֶבְבּו .הָמְכָח הָגק יהָמְכְח תישארז"

 :הָּנְקְבִחְת יִּכ ְּךדּפכְּת ְּךֲמְמֹוָרְתְו ָהָלֶסלפי
 פ | ָךנְנמִּת תֶרָאְּפִּת תָרָמע ןח"תִיַל ְּׁשאְר ןָּתִתי

 :םייח תֹוָנַׁש ָל ּּבְרְו יָרָמֲא "חקו יִנָּב עמשי"
 :רָשידילְּגעַמְּב יִתְכְרְדַה ףיִתיִרַה הָמְכֲח ְּךְָדְּביי

 :לֶשָּבִת אל ץּורָתדַא .ךדעצ רציאָל ךְּתלְּבַי

 :ףַײח איֵהיְּכ הג ףרָּת"לַא רָסּומּב קזחה <
 :םיִעְר ְךֶרָדְּב רַׁשֲאַּתלַאְו אֹובַּת-לַא םיִעָשְר ראב
 :רָבעו ויֵלֲעַמ הָטש וברְבְעִתִלא ּוהעְרָפ 5

 :ּולוָשְכְי אָלםִא םתָנַׁש הָלְזגְנְו וערי אלא ּונָשי אל יב

 תש םיִסָמח ןֶיְו עשר םֶחֶל ומחָל יי
 :םויה ןוכְנדדע" רֹואְו ףלוה ּהָנְנ רֹוֲאָּכ םיקיִדצ הראוי

 ס ּּולָשְבִי הָמּב ּועְדָי אל הָכפאְּכ םיִעָשְר ִּרֶרי
 :ְגְזָא-טה ירָמִאְל  הָביִשְקַה יִרָבְדל יִנָבְי

 :ָּבָבְל ךותְּב םֶרָמָש \ ףיניעְמ ּויללַאו
 :אּפְרמ וָלָשְּבלָכְלּו םָהיִאְצְמְל םַה םייַחְדיִכי

 :םיִיַח תֹוָָצוְת ּונָּמִמדִכ ךֶּבַל רֵצְג רֶמָשָמלְּכַמ
 :ָךפִמ קחרה םיִתְפָש תלו הפ תּושקע ךְּמִמ רפָהי

 :ַּדְנָג ּורָשְיַי ףיפעפעו ּוטיִּבִי חַכָנְל ְךיִניע5

(sed inestנב? | 4 >6 || 5 ** >6  mit MSs Edd4, 3 5 6 דידי > | ל  Cp 
in 6* post ‘D; 63MS5S = 4 46 + 53( etתכשתדלא |  in GN: 31-42755 post 

4b, ה'N) et ins postea */, stich1 :ףךֶּבְל  prb dl | °° <3; aut dl 4c—5b, aut 
vs 6 trsp post 7 [|יב יִתְרֹוּת) |  nonn vb (expl. cs:חכשת"לא  et ante 

:aeare? || 10 8 hic incip7 >> 99 | < ין ַּחְּכל | 8 לסלס = לשלש  v 
 cp 4 || ro * prps חֶקָל | 13 רסומ ?alias masc ! | 14 1 Qal ut 0,6, vell רשאת =

trspולושְי | ז 18  Kרֶׁשָּת | 15 65 ומעְרמ ? | 16 1 6 06 ּוליִשְכִי 20 258;  
 pסst 19 | += ןֹוכָנ דע ? | גז 1 ולוי = ולי ₪ 3 | 22 69 רֶשָּב;1םֶרָשְּב / 231

 6 684 oS | 25 16 6 vevérw" ורושי



 1030 . ילשמ 1-3

 נכי ףיכְרִדילָכְו ָלְגר לגעמ סל
 פ ער ךלְנַר רֶסֶה לואָמְׂשּו ןיִמטת"לַאז

 :ְְּזָאְטַה 'יִתְנוְבְתַל | הָביִׁשְקַה יָתָמְבֲחְל יֵנְּבי 5
 :"ּרָצְנִ ְךיַתָפְש תעלו יתוּמְזִמ רָמְׁשל

 :ּהָבח ןָמְׁשִמ קַלָחְר הָרָז יִתְפש הָנְּפִּּת תת יִכי
 :תויפ בֶרָחְּכ הֶּוַח  הנעלכ הָרְמ ּהָתיִרֲחֲאָו

 :ּוכְמְתִ ָהיֶדָעְצ לואש תֶוָמ תדרי ָהיֶלְגר
 ס | :'ִעָדַת אָלי ָהימלָגְעַמ ּועָב סֶלפְּתִָּפ םייח חַרָא

 :יִפדיִרְמִאְמ ּורּוסּתִלַאְו יֶלּועְמִׁש םיִּנָב הָתַעְו
 :ּהָחיִּב חַתַפַלֶא ברקתדלאו  ףכרד ָהיֶכָעמ קתרה*

 :'יִרָזְכַאְל ףֶתְנָשּו  'ףךוה םיָרֲחַאַל ןְתַתפַ
 :יִרְכְנ תִיֵבְּב ְךיֶבְנִעַו ךחּכ םיִרָז ַעְּבְשְיְִּפ <

 :ְּךֶראָשּו ףְָשְּב תוָלְכּב ףָתיִרחְאְב ּתְמהְויי
 :יִבל ץֶאָנ תחפותו רָמּומ יִתאָנְׁש ְךיִא ָּתְרַמְאְוי

 פ :ינְזא יִתיטַהדאְל יֵלְמלְמִלו יֶרומ לוקּב יִּתָעַמְשְאלְו
 :הָרֲעְו לָהְק ךותְּב עֶרְלֶכֶב יִתְיְיָה טעְמְּב

 ְָראְּב ךותִמ םיִלְזְנְו ְּךָרוּבִמ םִיָמ"הָתְׁשי
 :םִָמיִנֶלַּפ תובחרב הָצּוח ְףיָתֹניְעמ ּוצּוְפְיס

 ְָּתַא םיִרָזְל ןיִאְו בבל ליהי
 :דיִמָת הגשת :ךיִרּועְנ 'תָשֶאַמ חַמְשּו יִּדּוְרַב הְרוקְמְיִהי *

 ּהָתְבַהַאַּב תַע"לָכְב ךורְי "ָהיִרד 'ןח-תלעיו םיֵבָהַא תֶליִאפ
 :היִרְכִנ קח קַּבַחְתּו הָרָזְב יִנְב הגְׁשִ הָמָלְו>

 :לפִמ ויִתלָנעַמלְכְו ׁשיָאיכְּד הָוהְי יגיעוחכנ יי
 :ָּךֶמּתִי ותאָטַח יִלְבַחְבּו יעָשְרֶהְתֶא גְדְכְלִי ויָתֹונווע
 :הגִׁשִי ותְלּוא ברְבּו רֶמּומ ןיִאְּב תּומָי אה

 < 27 63864 | 0 =, * 1 הַמְבָחְל cf 2,2 | ל 1 הָנּובְתָל | 2 * ות וז ףיִלע 1
(cf6 et 14,3) | ° 6 + add | 4 16 21555"2,1: || ל-ל 1 + ףּורַצְנִי םיִתְפש תעדו  

add? | 7 lc GYצ6 אל | ל  cf Jes 41,15; w 149,6 | 6 *1 6 Vrs b3תויָפיִּפ ?  
‘Ja et postea VDW et VIDA cf 5,1. 20 || g * 6 שמש טסט = ףייח ? 36 ףךָנּוה | 

vel ins 6 6” (pH)ל 6 םיִרָכָנְל |18 תְמַחְנו | 13 66155 לוקל || 16 = ‘יה  
Ig ante velאָּב | ' @MS Vrsןפ | לא || 18 = 6 (00) ל ְֶּרבְל | ל 1 6 12185 - 

got | * prps ‘73 cf 7,18 et 695 |6ןגוג6(זש  post ** */, stich exc; 6 post JN 
5 sic Occ, Or ךיורי || 20 dl frtc 6 m cs || 22 °° dl (gloss cf 6 dvdpa) || 23 1 
frt (c 6 éEepign vel (6חש6זס AY vel Px. 



6,1—23 PROVERBIA . 1031 

 פייר Ts היפ תש
 הער"ףכב תאב יֿכ :ילצנהְ ינְּב'ויאּופָאו תא" הֵׂשֲעפ

 :"ךיעְר בָהּ יסֿפרְתַה יל
 :ְיִּפעַפַעְל הָמּונְתּו ףיגיעל הָנְׁש ןַּתַּת-לַאצ

 ם שוקי ימי רופַצְכּו יךיַמ יִבֵצַּכ לָצָנַה
 :םכַחְו ָהיִכְרִד הֶאְר לצע הָלָמְ לאל

 :ילשמו רמש יןיצק הל ןיא רֶׁשֲא7
 :יהלכאמ ריִצְקב הָרְנֲא ּהָמְחל ץיקּב ןיִכִת

 ָתְנשִמ םּקָת יתמ בָּבָתּולצע יֵתְמרע
 :בּכְׁשִל םִָָו קֶּבִחוטַעְמ תֹוָמּנְּת טְעֶמ תונש טעֶמיי
 ס  ןִנֶמ ׁשיִאְּכ ףְךֶקְחְמּו ףשאר ךלהֶמְכְדאָבּויי

 :הפ תּושקע ךלוה ןְנָא שיא לַעיִלְּב םֶדָאיי
 :ףוָתעְּבצֲאְּב המ יָלְנַרְּב ללומ ףָניִעָּב ץרקי

 :'ַחְלשי םיִנָרַמ  'תַעדלְכְּב 'ער ישרח לבו תֹוּפָהַתי
 ס  :אפְרמ ןיִאְו רֵבָׁשִי עתפ יִדיִא אֹוכָי םֹאָתּפ ןַכ"לַעיפ

 :ושְפַנ תֹובֲעֹוּת עבָׁשְו הָוהְי אָנְש הֶּנהישָשי<
 :יקְנ"םְּד תוכָּפָש םיִדִיו רקש ןֹוׁשְל תומר םִיניעל
 :הָעְרְָל ץּורָל תורהממ םילגר ןְוא תֹובְׁשֲחַמ שרה בל
 פ | :םיִחֶא ןיּב םיִנָדִמ לשמו רקש דע םיִבָזַּב ַתיִפיפ

 :ּךִּמִא תרות a ךיִבֲא תוצמ יִנָּב רֹצְניִס
 :יּדֲחיִׂשְת | :ּךְתְּגְר -לַע םַדָנָע דיִמַת ךבל- לַע םֶרׁשְי

 איָה תוציקהו" לע רַמָׁשת ְְכָשּב הא הָּחנתוכְלהְתַהְב=
 :רָחּומ תותְכוּת םייח ְּךֶרְָו רֹוא הָרֹותְו הָנצִמ רג כ:

 Cp 6, 1--זַפ add | r°1c mit MSS Edd Vrs כ | 2° 1 6 qֶּ6יֵתֵפַׂשִב |
 3 = 6 ָךוצַא ? | => 1? vel 'ב vel 'נהו 01? | 1 הָכְל ה ₪? | 16 6 שה

f 6-0 eve-0 הב( |  ft sch alterה הָּתַרְתִת"לאו | <<  
 vow | 5 1 דיַצַמ cf éx Bpéyusv) = דזצַמִמְ) | 5-5 s_6MSS 'קי חַּפִמ, 65<.

 ּהַּפִמ | ל ןיצק | ל-ל = 1/2 stich? | 8 6+ nonn 501608 || Ir 24,34 לַהְתִמ | |
 13 * 6 ּניִעְּב 0380 וָנ-- | ל 8689 ֹולְנַרְב, 06 ול | < 6 ויתעּבִצֲאב
 6 תוועָּב--, 9 ותעב-- | 14 * 68 שרח 6 ובְלְּב | ל >1215%; al | < 1 תע |
 cjg 6 Ny; K םיִנדִמ צ6] םיִנְִמ 0 םיִנָיְדִמ | 16 16 Q תבעות, א תוב--|

18 dl ץורל )<115**% et frt 6( | 2 ft dl; al °° trspon post 23 | 23 IMS 

 תַחַכֹות; 630 ו תח.



 1032 ילשמ 7,13—6,24

 :היִרָכְנ 'ְןּוׁשָל תַקְלָחַמ יִעָר תֶׁשֲאַמ ְךְרֶמְׁשִכי
 :ָהיפַעְפַעְּב ךַחְקִת"לַאָו ָבָבְלּ ּהָיִפִי דֹמֲחַּתלַא*5
 :דּוצְת הָרָקִי שָפַ שיא תָשֶאְו םֶחלרַּכּכ"רע יהנו הָׁשֲא"דַעְב יב

 :הָנפרְׂשִת אֶל ויָדְנְבּו וקיִחְּב שא שיִא הָּתִחְיַהְז
 :הָניִנְּכִת אל וילג םיִלָחְּגַה-לַע ׁשיִא ְלַהְיםֲא
 ם :ּהָּב עגנה הָקָּנִי אל ּוהער תׁשֲאדלא אָּבַה ןפ9*

 :יבֲעְרְי ב ושָפַנ אָלַמְל בֹונְנִי יִּכ בנגל זובל טס
 :ןִתַי ֹותיֵּב והלא םיִתַעְבָש 'םלׁשי אָצְמָנְוי

 השי וה וׁשְפנ תיִחָשַמ בָלירסַח הָשא ףָאנײ
 :הָחְּמִת אל וּתָּפְרֶחְו אָצְמִי ןִלָקְזעגגנ

 :םֶקְנ םִיְּ לומח אָלְ רֶבָנ"תַמֲח הָאְנְקיִּכ |

 ם | :דַמָשיהָּבְִת יִּכ הָבאֹּידאְלְו רפכִלכ יג שיאי
 ִּדֶתִא ןּפִצִּת יֵתֹוְצִמּו יִרָמַא רֶמְש יִנְּבִי ל
 :יגיע ןוָשיִּכ יִתְרותְו | הָיָחָו יִתֹוָצִמ רֶמְשי

 ְּבִל חּול"לע םַבְתָכ יִתְּבְצאלַע םֶרָׁשְק
 :אָרְקִת הָניִּבל עֶֹמּו תא יִתֲחַא הָמָכָחַל רֶמֶאי
 :הָקיִלָחַה ָהיִרְמא הירְכָנִמ .הָרָז הָשאְמ ךְרָמְׁשִלי

 :יּתְפְקְשִנ יִּבַנׁשֲא דַעְּב 'יִתִיּב ןוֶלחְּב יב
 :בל"רסח 'רענ םיִנָּבַב הָניֵבָא םִיאָתְּפב יאְרָאְו

 :דַעְצְו הָתִּב ְּרֶדְו ּהָנֿפ לֶצִא קשב רבעי
 :הָלַפַאו הָלֵיַל 'ןושיִאְּב םוי יבָרעְּביףָׁשִנְּבפ

 :'בל. תַרְצְנּו הנּוז תיש ותאַרְקל *הָשֶא הָגַהְויפ
 :הילגר נכשל ּהָתיֵבְּ תָרְ איָה הָּיִמִהיי

 7 רמאתו ְךינָפ הָזעַה : השג ב הָקיחְַיי
24 “lc 6(A) ער cf Hos3,r | ל 1 ₪ 6 )6 ?) 389 ןושל | 26 ™ 1 ₪ 

  || v 9 frt gloss || 40 * 1 6 nonn MSSהָנּוּוַה שֶא רֶעַּב יִּכ | 27 = ושש
 | ?  | 32 41בונגי יכ 6 ושפנ אלמל)  et cigבנגל  ₪ gloss )1אלַה | | לל

Cp7,r6+add |v 5 = 2,16 (add?) | 6 *1 ₪ 6 Vrs חַמ | * 68 ּהָתיִּב' 
ins frt יִּתְמַּבה | > 6S הָפְקָשְנ et antea 5 בנשא (6 66 rag ד | 

  trsp frt post(ִֶבִתו >6 | ל $  et posteaהאראו; 68 אָרְתַו *5/155 * 7

  2ןושָאְּב  cf Jdc 19,9 || " 1ברָעְּב ₪  m cs | 81c Vrs m3 | g *1םיאתפב
tempore cf 20,20 || Io *1fitc 6 הֵּׁשֲאָה | יו frt טול cf Gn 38,14 || Ir prps 

naQb| cf Cant 3,2. 3." 



7,14—8,9 PROVERBIA 1033 

 :יִרְדְנ יִּתְמלִׁש םויה :יִלָע םיִמָלָׁש יחְבְז
 :ָךֶאְצְמִאְו ְּךיִנְפ רחשל ףתאְרְקל יִתאָצְי ןֵּב"לַעיפ

 .ס וםִיָרְצִמ ןּוטַא תֹובַטֲח יִׂשְרע יִּתְדְְר םידבְרְמ<
 :ןומָּנְקְו םיִלָהַא 'רֶמ יִבְּכָשִמ "יתפניל

 :םיִבָהֲאְּב הָסְלַעְתִג רָקְּבַה"רַע םירד הָורנ הָבְלא
 :קּוחְרַמ ְרְּב ךלֶה ֹותיֵבְּב ׁשיִאָה ןיא יב

 :ּותיִב אָבְ אספה ויל ודב חְַל ףסְּכַה רצ
 :ּונֲחיִדת ָהיֶּתַפַש קְלֲחַּב ּהָחְקל ברב ותַטָהיי

 אבי חבד -לֶא רושָּכ יםָאְתַּפ ָהיֶרֲחַא לה 2-
 ֹולֵבְּכ ץח חלפי דע 3 ;'ליוא ירסּומ- לא יסָכֲעְבו
 יִחָפלֶא רופצ רֶהַמָּכ
 :יאוה ושְפָנְבדיִּ עריאְלו'

 :יִפְדיִרָמִאְל וביָשְקַהְ ילרועמש םיִנָב הָּתַעְו
 :ָהיִתֹוביִתְנְּב עַתַתִדִלַא בל היִבְרּדדלא טְׂשיהלַאפ

 :ָהיִנְרְה לכ םימָצעו .הָליִפה םיִלְלח יב
 :תִוָמ"יִרְדֲח-לֶא תודְרי ּהָתיִּב לֹוָאְׁש יבְרַּד7
 :הלוק ןְתַּת הָנּובְתּו אָרְקִת הָמְכְחְדאלַהְי 8
 :הָבָצנ תוָביִתָנ לתיב .ְּרָההילֲעי םיִמרָמ ׁשאָרְּב>
 :הָּגְרִמ םיִחְתּפ אּוָבמ (תרָקרַפְל םיִרְעׁש-דל

 :םֶרֶא יֵנְּב לֶא ילוקְו אָרָקֶא םיִשיא םֶביִַאי
 :בל ּניִבָה םיִליִסְכּו הָמָרָע םִיאָתפ ּניִבֲה

 :םיִרְׁשיִמ יֵּתַפְש יחּתְפַמו רָּבדַא יםיִדגְני ועמש<

 :עַשְר ית תַבַעותְו יָת הָּנְהִי תָמָאְדיִּ
 :שקעו לָּתְפַג םֶהָּב ןיִא יִפייִרְמַא-לְּכ קָרְצְבִ

 :תַעְד ד יַאצמל םירָשיו ןיִבָמל םיִחְֹ םֶלָּכפ
16 prps יִתיִטַה cf 6 Eorpwko (?) | 17 * 1 6 Vrs ABU] | ל trsp c Vrs ,ad 

90 et 1 6 Vrs et 31155*99 םילהאו | 18 frt = edamus, fruamur (cf inal 

  ? et Cant 5,1). Ante vel post 18 duo hemistichi exc || 22° 6 6שלע;

 % * | רָסומ  | 1c Vrssםִאְתַפ + 5 | * 60( אָבָי | 656 בֶלָכְכּו ל שָבְכְכִו

  22 et 23°אבי  | 23 *® trsp frt postרָפֹומ"לא ליֵאַּכ עכ |  prps Dלִּאְּב

post 22 םאתפ | 24 1 6 6 נב עֶמְׁש et בָשְקַהְו | Cp8,2°°>6|Plfne 

  TINA cf 820 | 3 cf 120; prb in 8,1—3 stichus (v 3ןג6ססצ 66 )0(6

<1115*9( dl cf 1,20--21 || 5 16 6 640606 וניִכָה | 6 * prps Dna) cf 89 || 
 * 1? חַתָּפַמּ (1MSKen) | 7 =" 1 6 68 יִתְפִׂש (+ו יל הָבֲעֹותְ) יִתָבֲעֹוְו < 1222. -

Biblia. 67 
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 1034 | . ה ילשמ 30—8,12

 רָחבִנ ץּורְחְמ תעלו ףָילֵאְו יֵרְסֹוָמ ֵּחְקי
 :ּהָבתְׁשִי אָל םיְֵפַח"לכָו םיִניֵנְִמ הָמְָח הָבֹוט"יִכ

 :אָצְמֶא 'תֹוָמזִמ תעָדְוי הָמְרָע "יִתְנְבָש הָמְכָח ינאי
 תַכְּפִהַת יִפּו עֶר ךֶרֶדְויְואְנְו הֶאֿג יִעֶד תאנָש הָוהְי תֶאְריַיצ
 :יִתַאָנָש | = :הָרּובִּג יִל הניב יִנא הָיִשּותְו הָצֲע-ילו-

 :קֶרֶצ ּוקקּוחְי םיִנזְרְ וכְלִמ םיִכְלמ יב

 :ץֶרא ייִֶפָשלָכ םיבידנו ּורְׂשי םיִרָש יב
 :יִנָנָאָצִמְ ו ֹבֲהֲא יהיָבֲהָא יִנֲא יז
 :הָקְְּו קַתָע ןוק יִּתַא רובְכְורָשְעַי <
 :רָחְבִנ ףָסָכִמ יִתְמּוְבְתּו זּפִמּו ץּורָהַמ ייִרפ בוט

 :טָּפְׁשִמ תֶביִתְנ ךותַב ּךְלַהַא הָקָדְצחרָאְב=ײ
 ס :יאָלַמַא םֶהיִתְרַצִאְו שיויבָהֶא ליחְנַהְליי

 :'זאַמ וילעפמ םֶדק כר "תישאר ייִנָנְק הָוהְי
 :ץֶרמ"ימדקמ ׁשארמ ייֵּתְכסִנ יםלועַמ

 :םִיָמדיִּדְבְכַנ תֹוֹננְעַמ ןיִאְּב יִּתְלְלוח תוְמהֶתְְיִאְּב =
 :יִתְלְלוח תֹועְבְג יִנָּפְל ּועָּבְטָה םיִרָה םִרֲטְּבי

 :לֵבָּת תֹוְרְפַע ישא יתוצּוחו ץֶרָא הֶׂשֲע אל"דֲע6
 :"םוָהַת ינּפ"לע נוח יְָחְּב יִנֲא םֵׁש םיִמָש ָניִכַהְבי

 :םִוָהְּת תֹוָניע זוזעב לעֶמַמ םיִקָחׁש ֹוצַמַאַּבפ
 :ץֶרָא יֵדְסֹוְמ "וקוחב יויִפדורבעי ועי אל םִיַמְ וקח וטל ומושב

 תֶקֲחשִמ ווי 'םיעושעש הָיְהאְו יומא ּלְצא האי
 :תֵע"לכְּב ויָנָפִל| 4

cf1? תומְזְמו תעד  °° || cf ]QW vicinus686 רֶסּומ | 12 °  IMSזס 1 6  

Trspיִלְו (55*21155).  et postea41 | 14 16 680 יל  et) 1,4 | 13 °° prb630 ( 

 v 14 post 12 || 16 ** 1 ₪ 6 6 וטְּפָשְי | ל mlt MSS Edd $8 קָדַצ; כז *ץיִרְּת
v 17 post 13 vel0 טופ יִבַהֶא; א ָהיֶבַהא | * = בָהא; פס  iuste (?) | 17 *1c 

maj; 564ר  stichum | 22 * mlt MSSב | 26+ 1  invers || Ig sic Occ et1  

 Hie 'רֶב | * 1 6 62 וָכָרְּד | < >68 | 23 * ins frt 6 10159 יִנָא | * 6( וע 26;

Trdg mnydc (cfש 139,13 | 24 16 6  )יִתּכְסְנ 6 prpsיִּתְדַסנ;  = (sim $A)6  

 Hi 38,165 יֵכְבָנ Hi 28,11; 38,16 | 26 * קזקs ריִצֶח et antea הֶתׂשy | ל 1 יִסיִסְר
prps any — cf 6 — sedאָשְדְו || 27 *  contudit?; alםסרו 27  cf Cant 5,2 vel 

évéuwv | 28 1 6 Vrs Hy | 29 ** <65 | Plftc626,10 | ל 6  cf Hi 
stich v 29 dl (secundum al exc vb nonn) || 30 * opifex )680( =וקְנְחְּב ; */;  

.ywyl68 י ° || alumnusןּומָא  cf Cant 72 vel JIN; Aןֶמָא  



9-8 PROVERBIA 1035 

 ס | םֶדָא יִנָּבתֶא יִעָשְעָשְו  וָצְרַא לֵבֲתְּב תֶקֲחׂשְמי
 :'ורמשי יִכְרּד ישא יילדועמש םיִנָב הָתַעְו

 :ּועְרָּפִּתִד לאו ּומָכֲחַו רָסּומ ּועָמָשי+*
 תֹוּזִמ רֹמְׁשל םויומנ יֵתֹתָלַד"לע דקָשל יל מש םרֶא ירש

 :יָחָתפ :הָוהְיִמ ןוצר קֶפו םײַח יאָצְמ יאמי יכ5
 ס תָוָמ ּובֲהֲא יֵאְנְשְמ"לְּכ שפג סמח יִאְטחְוא

 = :הָעְבַׁש ָהיִדּומִע הָבַצַח ּהָתיִב הָתְנְּב תֹומָכֲחי 9
 :ּהָנְחְלָש הָכְרֶע ףא ּהָניֵי הָבְסִמ ּהָחְבַט הָחְבְטי

 :תרק מר יֿפֿנ-לע יאָרְקִת ָהיתֹרענ הָחְלְׁש
 :ול הָרָמֲא בל-רסח הָּנָה רֶסָי יִתָפד ימי

 :יִּתְכְסַמ ןִייַּב ּותַשּו יִמְחַלָב ומחל וכל

 :הָניִּב ְךָָרְּב ּורָשַאְו ּוִחְו םֶיאָתְ וב
 :ומּומ עֶׁשְרְל םיכומו ןולק ול תקל ץלורסש

 ְָבִהֲאיְו סֶפָחָל חכוה  ָךָאְנָשְיְרִּפ ץכ חכּות"לַא*
 :חקל ףַסּויְו קידצל ערוה  דועדםַּכִחִיַו םֶכָחְל ןתפ

 :יהניִּב םישדק תעַדְו הוהְי תֶאְרִי הַמְכֲח תֶלִחְּתִיפ

 :םיח תוָנָש ףָל ופיסזיו ּףיָמְי ברו יִבְדיִּכיי
 :'אָשְת ּךּבל ָּתצַלְו ּךְל ּתְמַכַח ָּתְמַכָחדםִאיי

 :"המ הָעְדְלבְ תּויַתָּפ היָמּוְה תּוליִסְּ יתָשֶא

 :תֶרָק יִמָרְמ אָפּפְילע ּהָחיִּב תפל הָבׁשְיי
 :םֶתְוחְרֶא םיִרָשיִמָה  ךָרַד יִרבְל אֹרָקְלי5

 :ול הָרְמָאְו בל-רַסַחְו  הָּנִה רֶסָי יִתָפִדיִמי
 :םֶעְנִי םיִרָתְס םֶחָלְו ּוקִּתְמַי םיִבּונְּג םִיָמיל

 פ :יָהיִאָרְק לאש יִקְמַעְּב םֶש םיִאָפְר"יּכ עדי ה אלא

 םוי םוי trsק קס ; -- dlהיהאו שעשועי vb v 30--31 -- ₪ Dםסתמ :3

  33 6 6 6 | 35Kיל ]| צ  trsp 6 6 post 4ל7ל |  dlןומא | 32 ** קעס

 | (0חמ06ו06) הביצה  | Cp 9, 1 16 6אַצְמ יִאְצמ  )cf 65); 16 069יאצמ יַאצמ

3 * cjg 6 6 ft 6 יפנ"לע; 380 הָניִאָרְקִת | * 61? | 4 5 הֶרָמא || 6 nomen 
abstractum == 5 ל | 7 prps הָמְלִּב | 9 6 didov . . 6 קץ 

  7-10 41 add; v gio 6 10-12צ ; 6+ addףלא = ןּמ | דס 6 ;($0)
>MSKen 45 || rr prps ּופסּויו | 12 6--806 | 13 * dl vel 1 NW post תוליסכ [ 
* prps הָּתַפִמּו )cf 6(, quod frt 6 6 conjg 6 ;הימה | 7% הָמּואְמ G$AV הָמְְּב 

 . pers) | 18 6+ addאתבט 1 16 8 הָרָמִאְו (ז. 6
67" 



 1036 ילשמ | 23—10,1

 יהמלש יִלָשְמּי 0

 מא תנּות ליִסָכ ןכּו בָאחַמַשְו םֶכֲח ןְּ
 :תֶוָמִמ ליִצַת הָקְדְצּו עשר תוָרְוִא ּוליִעוְיְאְלָ
 ףְִּהָי םיִעָשְר תֶּגַהְו קיִדצ שָפָנ הָוהְי ביִעְְאְל
 :ריִׁשעֶּת םיצּורח דָיְו הָיִמְרִףִכ "הָשע ישאְר
 :ׁשיִבַמ ןּב ריֵצָּקּב םֶּרְרִנ ליִּכְׂשִמ ןֵּב ץיקְּב רגאצ
 :יסֲמֲח יהָּפַכְי םיִעָשר ייַפּו קיִּרצ ׁשאָרְל "תוכְרב
 כה םיִעׁשְר םֵׁשְו הָכְרְבל כ קי רב

 ..:ןי*

 :סמח הָפַכְי םיִעָשר יפו קיִרצ יפ םייח רוקמיי
 :הָבֲהֲא הָסַכִּת םיִעָשַפ ל לעֶו םיִנְדִמ רֶרעּת הֶאְנָשיי
 :בל"רסח וגל טְבְׁשְו יִהָמְכָח אֵצָּמַּת ןֹובְג יִתָפָשְב
 :הברק הָּתְחמ ליוא יפו תעֶדיּונְּפְצִי םיִמְכֲחיי

 :םשיר ילד תּתַחִמ ונע תירק ריש ו
 :תאָטַחְל עָשְר תֶאּובְּת םיִיַחְל קיִדצ תֶלְעְפי6
 :הַעְתַמ תַחְכות בָזעְו רֶסּומ רָמוש םיִיַחָל תראי

 :ליִסְכ אּוָה הָּבַד *אעומו 'רֶקָשַיִתְפִש הָאְנִש יהָּפכְמיי
 :ליִבָשמ ויָתְָש ּךָשוחְו עׁשּפ"לַּרְי אָל םיִרָבְּד בני
 :'טֲעָמּכ םיִעָשְר בָק קי ןושל ירָחָבִג הכי
 :ּותּומִי "בלה'רַסַחּב םיִליִוַאֹו םיָּבַר 'ּועְרִי קידצ יִתְפָשיי

 :ּהָמִע בָצֲע ףָסוידאָלְו ריִׁשֲעַת איָה הָוהְי תכְרּביי
 :הָנּובְּת שיִאְל יהָמְכָחֹו הָמז תֹוׂשֲע ליִסְכַל 'קוחְשַּכיי

Cp 10, 1° <68 | 38 6 MSS Edd םיִדְנוּב | 4 516 Vrs 1שאר 61 6,ז | 

  )( || © prpsיִרָפּו  velיִנָּפּו  | " prpsהשע | < 6-04 | 6 * 60+ טקוסט 60 1 5

  9 | 5 6 69006 dwpov; prps Th] 2); cf ad > 5 Hab 2,17 || 712סִעַב

vel Jp] | g lft עזרי vel דעמי cf 25,19; w 26,1; al minus bene yn) | 

 | 6 uerd rappnciag eipnvoroiei || 13 °° <65\6ץאשצ 56 66 ;80 = "7 10

 elצ רֶבָנְל || 16 סו הָּתַחְמְל צel תומל | 18 * קזן5 הָסְכַמ | ל 16 6 רֶׁשי 6 *

ּ  cf 16 ,13 | = 1 ftקֶדַצ   prpsןֶחְבִנ | ל  | 20 * 6 frt (renupwpuévos):אָצומ
  velועדי | * 1 ₪ רֶסֶחְּב  63: 1 ₪ Ny, ,guast obolus’ || 2x * 4MSS 6סָאָמְנ

 המת.  prps'שב || ל  cf Vrs | > <6 | 23 * 12MSS 6רֶחֹחְּב
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 :ןתו םיקידצ תַוַאְתְו ּונֲאֹבְת איָה עָשְר תָרּונְמ
 :םֶלּוע דֹוָסָי קידצו עֶׁשָר ןיֵאְו הָפּוס רֹוָבֲעכי
 :ויָחְְשִל לְֵעַה ןכ  םיניעל ןָשָעָכְו םוִנָשלוץֶמָחּכ*
 :הָנְֶצְקִּת םיִעָשְר תּונָשּו םיִמָי ףיסות הָוהְי תֶאְרז
 :דבאת םיִעָשְר תַוקַתְו הָחְמִׂש םיקידצ תֶלָחותְי
 :ןוָא יֵלעפְל הָּפִַחְמּו הָוהְי ףֶרִה םתכ ועמי
 :ץֶרָאּונְְׁשִי אָל םיִעְׁשְרּו טוָּמלַּב םָלֹועְל קיצי
 :תַרְִּּת תֹוכָּפָהַּת ןוָשְלּו הָמְכָח בוני קיְִּצדיפי
 :תֹוכָּפְהַּת םיִעׁשְר יֿפּו ןוָָר יןוִעָדַי קידצ יֵתּפַש=
 :וָנֹוצְר הָמְלְש ןֶבָאְו הָוהְי תַבעּוִת הָמְרמ ןנְזאָמי 1

 :הָמָכִח םיעּונצדתֶאָו ןֹולק אביו ןודז אָּב
 :"יםְְׁשְו םיִדְגְּב ףֵלסְו" םֶחָנַּת םיִרְׁשְי תַמַּתצ
 :תֶנּמִמ ליִעת הָקְְצּו הָרְבָע םיַּב ןוה ליעויחאל+

 :עָשְר לי ותָעָשרֶבו .כְרּד רשת םיִמָּת תֶקָד
 :ּודְכָלִי םיָדָנְב תֹּוַהְבּו םִכיִצַּת םיִרָשְי תַקְדִצ
 :הָדָבֶא 'םינוא תֶלֲחֹותְו הָוָקִּת ידבאּת עַשְרִי םֶדֶא תֹוַמְּבִי
 :יָּתְחַּת עשר אביו ץֶלֶחַנ הָרָצַמ קיצי

 :יהָנְר המופק רבאבו הירק ץלעת טוס בּוטָּבי
 :סַרֶהֶּת םיִעָשר יִפְבּו יתָרָק םּוְרֶּת םיִרְׁשִי תַּכְרֶבְּביי
 :שירחי תֹונּובְּת שיָאְו בל"רסח טי

 רָבָד הָפַכְמ חמא דוּפ"הָלנְמ ליִכָר ךלוהי:
 :ץעוי בֶרְּב הָעּושְתּו םֶעלָפי תֹלְְּחַּת ןיִאְּביי
 :ַחָטוּב םיִעְקּוְת אנׂשְו ךֶז בֶרָעַדיִּכ עורָי ערי

 :רָשְעּוכְמְתִי 'םיִציִרָעְו .ידְבָּכ ךֶמְתִּת ןח-תָשֶא<
 :יִרְזְכַא ורָאְש רכעו דָסָה שיא ושָפַנ למניז

24 6 dekr JR‘; 6* + add post תרוגמ et ןתי | 26 6 לְוֲעָה |2glc Ves 

  || * 6MSS 6V= Jip. Trsp frt 315 post 32a etזז  | 32 8 hic incip cpםֵּתַל
 םּדָשי , א  16 QVל |  ** Gsim ac robקז ; 413 | Cpr, 3 °° >6קספ: 32b א
 םָּשְו el םֶדָשְו | + 4 >6 | 6 1 5 6 Vrs םֶתָנַהְבִו | צ 7 inc || °° 6 dixaiou ססא

 6ג טסו; עשר >כג155* | ° 6 םיִלְוֲא עו םיִלְוע ? | 6 * 6 יִפְּב | * 6 תַחַׁש |
 = 6, cf ad 3 | זז ™°<6 | 1 ער | 16 = גם 6 6 תֶאְנָש הָשֶא ןולק אָפְכְו .

 רש et ּורָסִחַי םיִלַצַע ןוה | * 1 6 6 םיִצּורָחְו | 7 155% 2808 Vrs דיִסָח
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 :תָמָא רָכׂש הָקְרֹצ עֶרֹוְו רֵתָׁש"תלְעְפ השע עשר
 :ותֹומְל הַעָר ףָּררְמּו םיִיַחְל הָקָדְציָּכי
 ְָרָד יִמימְּת ונוצְרּו בָקְישְקע הָוהְי תֶבֲעֹות>
 :טָלְמְנ יםיקידצ עֶרזְי עָּב הָקַּגאְל דִוָכ יי
 :םַעָט תַרְסְו הָּכָי הׁשֲא ריָוֲח ףָאְּב בֶהָז םָזני
 :הָרְבָע םיִעָשְר תַוקִּת בטא םיקידצ תָנֲאָת*:
 :רֹוסֲחַמְלִדַא רָשיִמ ּךָשחְו דוע ףסונו רּזַּפְמ שי
 :אָרוי אּוהדםג הָוְרִמּו ןָשְדִת הָכְרְּב"ׁשפני
 :ריִּבָשַמ שאָרְל הָכָרְבּו ואל ּוהְבּקי רֶּב עני
 :ּנָאובְת הָעְר ׁשֶרֹרְו ןָצְר 'שָפְבְי בוט ירָחְׂשז
 :ּוחְרְפִי םיִקיִדצ 'הָלָעְכְו "לופי אּוָה ורְׁשְעְּב חטוב
 :יבל"םכַחל ליֹוַא דָבֲעְ / חּורְילחְנָי ותיּב רע
 :יִםָכָח תּושָפְנ חָקלְו םײח ץע יקידְציירְפי
 :אָמּוחְו עְׁשְרייִּכ ףא יםֶכָשְי ץֶרָאְּב קידצ ןהיי
 :רַעָּב תַחְכּות אָנושְו תַעָּד בָהֶא רֶסּומ בהאי ל

 :ַעיִשְרִי תֹוָמְזִמ שיִאְו הָוהְימ ןוצְר קיפי בוט
 :טומִ-לַּב םיקידצ ׁשרָׁשְו עשָרְּב םֶדֶא ןיֵּכייאל
 :הָשיִבְמ ויָתֹומְעעְּב בֶקָרְכּו ּהָלעַּב תָרָמִע ליח תֶׁשֲאי
 :הָמְרִמ םיִעָשְר ֹולְּבְחַּת טָּפְשִמ םיַקיֵדצ תֹוֵבְׁשְחַמ
 :םָליִצַי םיִרׁשי יפּו םָּדבָרֲא םיִעָׁשְר רָב"
 :דְמַעְו םיִקיִדצ תיָבּו םֶגיִאְו םיִעָשְר ּךופְה
 ּוּובָל הָיָהְי בל-הועְנְו שיִאדללַהְ ולְכָשְדיפְל
 :םָתָלרַסָחְ רּבַּבְתְמִמ יל דָבָעְו הָלְקַג בוטל
 :יִרְזְכַא םיִעָשְר ימחְרו ְּתְמָהְּב שָּפַב קידצ עדויי*
 :יבֶל"רסח" םיקיר ףָרְמּו םֶחָג"עַּבְְי ותָמְדַא דבעיי
 :'ןַתַי םיקידצ שְרֶשְו םיָעָר דֹוָצְמ יעְׁשְר דָמָח"יי

 18 1? רַכָׂש | 19 * 1215 68 ןב; 15+ הָעַר | ל מפ תומל | 21 = סי
 םיקידצ עֶרֹזְו cf :85 ₪ 6 | 23 1015 6 הדבא || 24 קזקפ רֶׁשֹעַמ ?) | 25 1 הֶָוְרָי +
 nll’ (mlt MSS et Or הֶרַוי). Vel hemistich 1? רָאּות איה"םנ הָרֵרָאָמּו 61 5|
 26 mit MSS י maj | 27 * 6 WQN || * prps po: cf 3,13 | 28 *1 לובי | * 6
 )6 06 (dvriiauBavouevog הָלֲעַמּו | 29 7 2 | ףס * 16% 6 6 קֶדְצ | ל 1 ₪ 6 6

cf IPetr 4,18 | Cpr,0ש;6ז0ו  (rapavéuwv) bpm | 31 dub; 6 uoAig 

g IMS 68 דבזעו; 1 8+רובעו cf Jos 5,11 | זז | ? ול רי cf Dt 158; 6 366 | 
r2 **1 ₪ TDW) cf 14,11 | ל 16 6 év 6xupwuacwv, )6 םיקתנ) ןָתיַא ve ןוּכי . 
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 :"קיִרצ הָרָצִמ אָצַינ עֶר 'שקומ םִיִתָפְׂש עׁשָפְּבינ
 :ול בושָי םֶדֲאדיַדי לּומָנּו בֹוטעּבְׂשִי שיִאיפ יִרָּפַמ
 :םֶכָח הַצֲעְ משו ויָניֵעְּב רֶׁשְ .ליוא ָךֶרָּצ
 :םּוְרָע ןולק הָסֹכְו וסַעַּכ עוו םויַּב לינָאופ

 :הָמְרִמ םיָרָקְׁש דַעְו קֶרָצ דיני הָנּומֲא חיִפָיי
 :אָפְרַמ םיִמָכַח ןושלּו בֶרָח תֹורְקדמּכ הָסּּב שי
 :רקְש ןושָל הָעיִגְרִא-דַעְו דַעָל ןוָּכִּת תָמָאד תֶפש יפ
 :הֶחְמש םולש יעיל עֶר יִׁשְרֲח"בָלְּב הָמְרַמ
 :עֶר ּואְלַמ םיְִׁשְרו ןְנֲאלְּכ | קיל הָנאזאָלײג
 :ֹונֹוצְר הָנּומֲא יֵׁשעְו רֶקָשְיִתְפַש הָוהְי תָבֲעות>*
 :תלוא ארי םיליספ בלְו תעְּד הָסַכ םּורע םֶרֶא

 :סָמָל הֶיָהְּת הימְרֹו לֵׁשמַּת םיעורָחדי<
 :הּנֲחּפׂשִי בוט רָבְדְו הָנֲתְׁשִי שיֶאדבָנְב הָנֲאְי
 :םעְתַּת םיִעָׁשְר ְָּרָרְו 'קיִנצ והערמ רתְיי<
 ץּורֲח ירק םָרָאןּוהָו 'וריצ הנמר דָרֲַדאל=ז
 :תִוָמילַא יהָביִתְנ ְךֶרָדְו םיַח הָקָדְצ חַרָאַּביפ

 :הָרָעְג עַמְׁש-אְל ץלו "בָא ירסּוִמ םֶכָח ןְּבי ₪

 :סָמָח םירנְּב ׁשפנְו במ לכאָי שיִאיפ יָרְפמ
 :וְל"הָּתַחְמ ויְתְפְש קשפ ּוָׁשְפַנ מש ויפ רצנכ
 ןְׁשְדְּת םיִצְרָח ׁשֵפָנְו לֵצָע וׁשְפַנ ןיאְו הָנַאְתַמ
 :ריִפֲחְִו שיִאְבִי עָשְרְו קיד אנו רֶקָשְרְבְִי
 :תאָמַח הל יהָעְׁשִרְו ּךָרָדמְּת רֵצִּת הָקְדְצְ"
 :בֶר ןוהְו ׁשֵׂשּורְתמ לָּכ ןיִאְו רָשַעְתִמ שול
 :יהָרֲעג .עמשידאל :ws ירָשָע שיִא"שַפנ רָפָב

  | 616 Visבושי, 0 בישי  |? 6+add || 14 Kשקומ  velשקונ 6 516 13
  | 21 cf 91,10; 6חטוב) ** (Orאטוב  | 18 sic Occ, Orערוי |17 1? יפי

 ; Jes 25,12הָשַעְו | 25 1 ּונֲתְׁשַת ישו ָהְנֲחְׁשַת ּגֲחָׁשִת?  | 22 1 6 25M5 6הָואָנ
  6 robל |  cf Hi 39, 8ּונְחְמַשִי , הְנֶח-- | 26 *=1 והערמ רי 6 5 ,26
et postea 6 -- 13,218 || 27 * hap leg || ב הָדיִצ ? | = 16 68 invers cf 
1,13; 24,4 et l fit םֶדָאְל | 28 * 6 uvnoikdkuv = Nay ? 9 devium; l frt אל 

 , (cf 16,29; w 36,5; Jes 65,2( vel Qn? | ? 1 6 25MSS Vrs 7b | Cp 3בוט
 |  6) 12,14בש  cf 12,1 | 27M55 50רֶסּומ | *1 בָהֶא  *115*= 68 ph); 1ז
4 frt dl (cf 694( et 1 antea הָוָאְתַמ nisi mavis Wl | 5 1 Wal cf 19,26 | 

v 6 >6F | = 1MSK= 64 Dוּרְשָׁעִי | 8 פז הָלֲאְ אָצָמ 0. 



 :ִָעְרַי םיִעָשְר רֶגְו יחַמָשְו םיקיּדצְרואל
 :הָמְכָח "םיִצָעְוְנתֶאְו הָצַמ ןִּתַי ןודזְּב-קרי*
 :'הָבְרַו דודלע 'ץבקו טעמי ילָבָהַמ היי
 :הָאְב הָוֲאַּת םייח ץעֶו בלדהלחמ הָכָׁשִמִמ תָלֲחֹוּתי
 :'םלשי אּוְה הוֹצַמ אֵריִו יול לָבְחְ רֶבָדְל 3
 :תומ ישְקִמִמ רול םיּיַח רֹוָקִמ םֶכָח תרתי

 יא םיְב רו חַי בוש
 :תֶלָּוא שֶרְפִי ליִסְכּו 'תַעָרְב הָשְעְו" םּורְעילְּכי
 :אפְרִמ םיִנּומָא ריִצְו עֶרְּב ילּפי 'עָשְר ְּךָאָלַמייז
 :דָּבְכְי תַחְכות רָמשו רסּומ עֶרוּפ ןולָקְ שירה
 :עֶרַמ רוס "םיליספ תַבָעוְתְו ישפנל בֵרעָּת הָיָהְג הָואְּת

 :עורו םיִיִסְכ הָעֹרְו .םָחְו םיִמְכִמִתֶא ףולה**
 :בֹוָטלְׁשְי םיקיִדצהתֶאְו הָעְר ףַּרְּת םיִאָטַח*י
 :אטוח ליח קיל ןּפְצְו .םיִנְבינְּב ליחְי בוט:
 :טּפְׁשִמ אָלְּב הָּפְסַג שיְו םיִשאְר ריִנ לָבֲאבְרי
 :רסּומ רחש ֹובֲהָאְו ונְב אנוש ֹוטְבַׁש ךשוח*+

 :רָסְחְּת םיִעָשְר ןָטָבּו וָׁשְפַנ עַבָשל לָכָא קיר
 ּונָחְרָהָת ָהיְִיְּב תֶכוַאְו ּהָתיִב הָתָנְּב 'םיִשָב יתומְכַחי 4

 :והזוב ויִכְִד ווָלְנּו הָנהְי אָרְי ורְשְיְּב ךלוה*
 :'םֶרּומָשַת םיִמָכִח יִתְפָשְו .יהָואְג רֶמֲח ליִוָאדיִּפְּב
 :רוׁש ַָכְּב תואּובּתִדבְרֶו רָב 'סּובָא יםיִפְלַא ןיִאְּבי
 :רקֶש דע םיִָוְּכ חיֵפָיְו בכי אָל םיִנּומֲא רע
 לקִנ ןֹובְנְל תַעַדְו ןיָאָו הָמְכָח ץֶלשקּב"
 :תעָדייֵתְְׂש יִּתָעָי-לַבּול ליִסְּכ ׁשיִאְל דַגנִמ יל

  6+ add | ro inc; 6ל | יר ; iMS nbs‘; 1nחַצְנְל ( rovréc(סו6 6 =
 | ל 1 ץֶבָקְו ||  cf 20,219זז 316 62 לָהֹבְמ |  cf 112ער לא קר? | ל 1 םיִעּונְצ

>1? 6 Vrs NY; 6+add || ז3 * + 41 | * 1 6 6 םֶלְשי 6 + 800 || 15 *6+ 
add = add 6 ף,זס || ל 16 6 (év arwAeig) םֶדיִא || 16 * 30 לפ || ל 1? )1 15% 

  | rg inter 19a et 19Dרקָש ךַאְלמ | ל 1 לָּפי ? cf 12,23 | :7 *1'ד) תְעְד הָסַכִי
prb stichus exc | 20 16 א ְךּולָה cf Jer 51,50 et DI (6), Q(6)S&U ּךְלוה 

et םֶּכִחִי | 21 1 ₪ 6 6 םֶנָשִי | 23 קזק5 תישאר )?( vel )cf 1(15*( םיִעָשְר ):( 
al antea לָכא בר | Cp 14, ד *] תּומְכָח cf 120 |? 61 | 2 16 IMS Vrs רֶׁשיְּב | 
3*cfw 36,12 sed 1 ₪ הג cf 1013 | ל 1 6 1MS*= Vrs םּורָמָשִּת | 4 * mit 

 MSS ם maj || * prps סֶפֶא cf 14,28 )רב = (Frumentun | 7 * 63 לפ | ל 3
 תעד יֵלְכּו 6( 40 20,15."
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 :הָמְרַמ םיִליִסְּכ תָכָנַאְו ורד ןיִבָה םּורָע תֶמְכֲח
 וצר םיִׁשִי ןיִבּו םֵׁשֲא יל םילוָאפ
 רז ברעְתְויאל תחְמָשְבּו ּוׁשְפנ יתָרִמ עַד בליי
 :ַתיִרָפַ םיִרָשְו לָהאְו דָמְׁשִי םיִעָשְר תיִביי
 :תֶוְמיִכְרד ּהָתיִרֲחָאְו שיִאיִנֶפל רֶׁשָי רד שניי
 :הָנּות הָחְמַש ּהָתיִָחֶאְו בֶל-בָאְכְי קְתְׂשּבםני
 :בּוט שיא ריִלָעִמּו ב גס עַּבְׂשִי ויכָרְדמיי
 :וְרְׁשֲאל ןיִבָי םּורָעְו .רָבּדלְכָל ןיִמֲאָי יִתָפי
 :חטובּו רבַעְתִמ ליסְכּו עָרְמ רֶפְו אֵרְי םָכָחי6
 :אנְׂשִי תומזְמ שיִאְו תֶלְוַא הָׂשעַי םיפא-רצְיל
 :תַעָ 'ּורְתְכִי םיִמּורָעְו תנא םִיאָתְכ יּלַחְנ
 :קיִרצ ירעש-לע םיִעָשְרּו םיָבֹוט יִנָפִל םיִעְר וחש
 :םיבר ריש יִכָהְאְו שָר אָנָשַי ּוהָעְרְלְְנ
 :ויָרָשַא םייָבַע ןְנֹוחְמּו אָמֹוח ּוהָעְרְלדָּבי
 :בוט "יִשְרֶח יתָמָאָו דָסַחְו עֶב ישְרִח ועתיד אולה
 :רּוסְחַמְלֶַא םִַּתְפְשְרְַדּו רָתֹומ הָיָהְו בֶצָעְלָכְּב
 תנא םיִליִסָּכ יֵתָלְּנַא יםָרְׁשְע םיִמְכֲח תֶרֲמְע

 :הָסְחמ היה 1 זעְחְַבִמ הוה תאי
 :תִוָמ יִׁשְקֹמִמ רּוסָל םייַח רֹוָקִמ הָוהְי תֶאֹרוז
 :"ןוזְר תַּתְחִמ םאָל סַפֶאְבּ  דלמ"יתַרְדַה םע"בְרְּב5
 :תֶלּוִא םיִרמ ַחּורדרצקּו הגּובְּת"בַר םִיפַא ראפ
 :הֶאְנק תומָצַע בקרו אַּפְרַמ בל םיִרָשב יחס

+ 

 :ןווְבָא ןנת ּורְּבַכְמְו והשע ףרח לָּד קָׁשְע
 צ g crrp || דס 5516 4, id 11,21; 15,1 | ל 6 (ןו)דז | זז 65% דמעו 6 127 | 1

ft 6 6 מדיִתְכְרִי' 61 7,27); sic 6 etiam 16,25 | 13 1 ְתיִרָחֶאְו | 1 ויִלְלָעַמִמ | 
1% dh esos = הָבּושְתְל ןיִבָי cf 6 סא6דסו) 66 6000 | 16 6 

cf Nu 34,17: Jos 10,49 | * = expec-בֵרֲעְתִמ | 7 6 אָשָי | 18 * 1616 6 ּולָחָב  
tare faciunt (cf A Gvauevodat = IAQ 111 36,2(, 5 dividunt || 21 1 6 K Vrs | 

 | םיִינע 0 םיונע | 22 * >630; (אל)ה >6: | * 6* ועדי ;1? דסח . . ועדה
 הָמְרִע | °1 תָיַולְ  )( || 24 * 1 6 6 (ravodprog'חל  6 | 5 prpsקז05 "תֶא 5
4,9 (cf 6) | 25 prps הממ (2); 1 ₪ mph cf syr המר = diagdAAew || 26 prps 

ry | 27 6 תרות cf 13,14 | 28 lft רַדַה cf 20,29 | Plc Vrs ר 2g cf 

3,35: 6 1000066 =?. 



 1042 ילשמ 1-2

 :קידצ ֹוָתֹומְב הָסחְו עָשְר הָחְּי ותָעְרְּב
 :'ַעְדְות יםיִליִסַּכ בֶרְקְבּו הָמְכָח ּונְּת ןובֶנ בלב
 :תאָטַח םיִמָּאְל דָסָחְו יוָג-םַמּורֶת הָקָדצ*
 :שיִבַמ הָיִהִּת ותְרְבָעְ ליּבָשִמ דָבַעְ למ" ןוצר 5

 :ףָא-'הָלעי בערב הַמֲח יביִׁשְי ךב"הָנעְמי 5
 :תֶלּנַא ַעיִּבי םיִליִסָכ יפו תַעָּד ביֶטיֵּת םיִמָכֲח ןשי
 :םיִבֹוטְו םיִעְר תוֿפצ הָוהְי יִניֵע םִֹוקְמ"ְלְבְּבפ

 :ַחּורְּב רָבָׁש ּהָב ףֶכָתְו םיַח ץע ןוׁשָכ אפרמי
 :םֶרָעַו תחכות רֶמְׂשְו ויָבֲא רסּומ ץֶאְנְ לֹא
 :*תֶרָכְעְנ עָשְר 'תָאּובְתַבּו בֶר ןֶסַח קידצ תי"
 :ןכדאל םיִליִסְּכ בָלְו תַעָד ּורָוְי םיִמָכֲח יִתְפש
 :וָנֹוצְר םיִרָשְו תַלַּפְתּו .הָוהְי תֶבֲעּוְת םיִעְׁשְר חב
 :בָהֶאְי הָקָדְצ ףֶדַרְמּו עָשְר רָב הָוהְי תָבַעֹותל
 :תּומי תחכֹות אָנוש חַרָא בזעְל עֶר רֶסּומי

 :םֶדאדיִנְּב תֹובְל"יִ ףא הָנהְי דָנָנ ןוּדבאו לאש
 :ךלו אל םיִמָכַחְלֶא ול ַחְבּוה ץֶל"ב בַהְאְו אלו
 :הֶאְכְנ ַחּוְך בל תַבַצַעְבּו םיִנָּפ בֵטיֵי ַחַמָׂש בל
 :תלּוא הערי םיִליִסכ יֹנָפֹו תַעְּדשְקַבָי ןובנ בל
 :דיִמָת הָּתְשַמ בל בוטו םיִעָר יִנְע ימי
 :ּוָב הָמּוהְמּו ב רַצֹואַמ הָוהְי תֶאְרִיְּב טעִמ במ 6

 :וב"הָאָנְׂשְו סּובָא רושמ םָשהְבַהֶאְו קֶרָי תֶחְרֲא בטי
 :ביִר טיָקְשִי םיפ ְךְרֲָו ןוָדָמ הָרְנְי הָמֲח שיאי
 :הָכָלְס 'םיִרָשְו חַרֶאְו קֶדָח "תַכָשְמּכ לצְע ריי
 :ומא הזוב יםֶדָא ליסְכּו בָא-חמׂשִי םֶכְח ןְּבי
 :תֶכְלרֶׁשְי הָנּובְּת ׁשיִאְ בל-רסחל הָחְמְש תלוי

 קת םיִצְעוְו בֶרבּו רו ןיאְּב תובָשִחִמ רפֲה ==
  dub; 63 obל | 651 cfw 388; Hi 15,27מתב | 33 * קrקפ ?) םיָלָחַּכ 6 1 32

brarwiokeral, cf 6 עדיתת אתויטש | 341c 6 רֶסַחְו | 35 16 6 (Apaipeirat 

cf 15,1* aréAAucw) גרַהְת || Cp 15, ד * cf [65 911; w 7838 | ל 61 ש 78,31 | 
 | קז5 תיִבָּב | * קצק תֶאּובְתַו (8א155) *  cf Jes 65,14 || 6ףיִטִמ | 4 1 ₪ חור | 2

  | 416 0ז2 6 "תֶא |  cf 20,28ּורָצי  cf et? | 7 2תֶרְכָנ צו הָרָכֲעָנ ₪ 61
Vrs 9יִפַו,  יִנָפּו | ז 516 6 (éorpwuévat) nn | ל 1 6 6 Dחָרוּצִי | 20 = cf 
Gn 16,12; 81155 6 ליסכןְבּו | 22 6 + Bouxt,. 
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 :בוטדהמ וּתָעָּב רֶבְדְו ויפ"הַנעַמּב שיִאְל הָחְמְׂשיג
 :תַטַמ לואָשְמ רוס ןַעָמְל ליִּכָשַמְל יהָלֲעַמְל םייח חרא
 :הָבְמְלַא לּובָּג בָצְיְו הָוהְיֹוחַּסִי םיִאְּג תב

 :םַעְניִרְמַא םיִרהְטּו עֶר תַבְׁשְחִמ הָוהְי תֶבַעְוְתִי
 :היְחִי תַנָּתַמ אָנושו עַצָּב עַצֹוּב ותיִּב רָכֹעיז
 :תוָעְר עיִּבִי םיִעָשב יפו תונעל הֵּגִהִי קידצ בלי
 :עָמְׁשִי םיקידצ תּלְפְת םיעָשרמ הָוהְי קח
 :םֶצָעְדָשַדְּת הָבּוט הַעּומְש בל"חַמשְי 'םיניעדרואמי גט
 :ןיִלּת םיִמָכֲח ברק םייח תַחְכות תַעַמְש ןןָאַי
 :בל הָנֹוָק תַחַּבּוּת עַמּוׁשְו ושָפַ סָאומ רֶסּומ עֶרוּפ 2

 :הָוְנע דבְכ יָנְפַלְו יהָמְכח רֶסּומי הָוהְי תאר;
 :ןושָל הנע הוהְיִמּו בל-יכרעמ םֶדָאְליי 6

 :הָוהְי תוחּור ןֵכֹתְו יניב ךַז שיִא-יִכְרִּדְדלָּכ
 ְףיִתבְׁשֲחַמ ונ5יו ךישעמ הָוהְילא 5
 :הַעְר םֹויָל עׁשר-םַנְו יהנעמל הָוהְי לעּפ לכ

 :הָקָגְ אָל דול רי בֶליהֿבְגלב הֶוהְ תבעו
 :עָרְמ רוס הוה; תֶאְריִבּו וע רָפְכי תַמָאְ דסָחְּב"

 ֹוּתֲא םֶלָשִי ויִביואדְּנ ׁשיִאדיַכְרַּד הֶוהְי תֹוצְרְּבל
 :טּפשמ אָלְּב תואּובה בֶרָמ הֶקָדְצִּב טעֶמ בוט
 :ודעצ ןיִכָי הוהיֹג ְכְרַּד בַשַחְי םֶדֶא בל
 :ויּפ- לֵעֶמ אל טֿפְׁשִמּב ףַלֶמיַתְפְשה לע וםָתָהי>
 :םיִכיִנְבֲאלְּכ והָׂשעַמ הָוהיל יטּפְׁשִמ ינְזאמּוזוסָלפו

 :א וכ הב יכ עׁשָר תשע םיִכָלְמ תבע
 :בָהָאְי 'םיִרְׁשְי רֵבֹדְו קֶדָצְיִתְּפָש יםיִכָלְמ ןוצְרי
 :הָּנְרּפַכְי םֶכֲח ׁשיִאְ תֶוָמדיִכָאְלַמ ךלמ- תַמֲח
 :שוקלמ בַעּכ ונוצרו  םייח ךְלָמייִנָּפדרואְּבי

24 3 dl? <1115*( | ל al? 6 (הטמל || 26 prps 66ונוצרו || 28 65 ח!טד 
 רואמ ?  cf 16,15; 111 29,24 61 1--ש || 30 1*7? םינפ רוא 56 65%55 ,-- 6%%

 | צ 31 >6 | 33 ** 6 13; 6 'חו |  cf 15 14,29"יע רוא  cf 90,8 velםינפ

Cp 16, 1--3. 5 >6; pr his vs in 6717755 2 al hemistich, deinde in &omn MSS 
6 > 4 | 3 560 (zevela) b3 | 4 1 ּוהַנָעַמְל | 5 Or AQ} | in 6 v6 post 15,27, 
v 7 post 15,28, v 8.9 post 15,29 || זז °° 630( 'שמ םינזאמו; 1 םינזאמו 6 1 

wb? | זַּב *1 6 22155 6 ךלמ || * cf Da 1,17; sed 1 frt 6 4MSS םיִרָשיִמ 



 1044 ילשמ 17,9—16,16

 :ףָתָּכִמ רַחְבִנ הָניִּב תוִנְקּו ץּורחמ בוטדלהמ הָמָכֲחיהֹנָקיפ
 :ֹוכְרּד רצנ ושפנ רמש יעֶרמ רוס םיִרְׁשְי תַּלְסְמיל
 :ַחּוְר ּהָבְ ןולשכ יִנָפְלְו ןואּנ רֶבְׁש-יִנפלי
 :םיִאג-תֶא לש קלחמ םייָנעתֶא הורד לפש בוט
 :יָרְׁשַ הָוהיַּב חָטובּו בֹוטדאָצְמִי רָבְּבד לע ליִכְׂשַמ
 :חקל ףיסי םיִתְפָש קֶתַמּו ןובְנ אֵרָּקִי בל- םכֲחַלי
 :תֶלֲא םיִלוֲא רסּומּו ויָלָעְּב לבש םייח רֹוָקְמ
 :חקל ףיסל ויֶתְפָש לַעְו ּוהיִּפ ליְִׂשִ םֶכָח בל
 :םֶצַעְל אַּפְרַמּו של קֹוָתָמ | םעֶנייִרְמֲא שדדו
 :'תֶומְדיִכְרִּד ּהָתיִרֲחאְ שיא-ינפל רֶׁשי ְּךֶרָּב שי
 :ּוהיִּפ וילע ףֵכָאַיּכ ל הָלִמִע למע שפג
 :תַבָרַצ שָאְּ יןיתָפַש לַעְו הַעְר הרב לעיל שיא לז
 :ףּולֲא דיִרָּפִמ ןגרנְו ןוֶדָמ 'חלשי תוכְּפְהַּת שיא

 :בוט"אל רב וילה והעְר הת סָמָח שיא
 :הָעְר הָפִכ ויִתְפְש ץרק תֹכּפְהַּת 'בָשְחל ויָניֵע יהָצעפ
 :אָצֶמִּת הָקָדצ ְּךרָדְּב הָביש תַרְאְפִּת תֶרָמע
 :ריִע דָבְלִמ וחּורַּב לשמו רוָּבְגִמ םִיִפא ְּךֶרָא בוי

 :ְמָפְׁשִמלְּכ הוהְיִמּו לָרֹונַה"תֶא לָטּוי קיַחַב
 :ביִרְדיִחְבַז אלמ תיַבמ ּהָב"הְנְלְׁשְו הֶבְרַח תַּפ בוָטי ל

 :הָלֲחנ קלי םיחא ּותְבּו שי ןֵבְּב לושְמְי ליכְׂשִמ דָבֲע
 :הָוהְי תובל ןחבּו = בָחֶזל רָּכְו ףַסּכל ףְרֶצמ
 :תּוה ןושְל-לַע 'ןיזמ ירקש ןוָא-תפׂשדלע בישקמ עַרַמ
 :להקנִי אל ידיִאל חַמָׂש והשע ףרח ׁשֶרָל גל
 :יםָתֹובא םיִנָּב תֶרֶאַּפְתְו םיִנְב יִנְּב םיִנקַז תרמע>
 :רָקׁש-תפׂש בידי ףא ירָתְידתַפֶש לבל הָואָנ"אְלז
 :ליּכְׂשִי הָנָפִי רֶׁשֲא-לְכ- לֶא וילַעְב י יִניִעְב רֶחשַה ןַחןְבָא

ATT 

 לא דיר רָב הגש הָבַהַא שקבִמ עׁשָפ-הְָּי
 , 41 | 17 6+add || rg 1 6 Q Dyל |  16 115 6 nipהָנְק; 11155 * 16

 | רּוּכ ) | 25 = cf 14,12 | 26 106 | 27 * 6 )16,30א םיִיָנַע | 22 1 6 68 'ִעְבְל
aw: * ויָת-- 0 ות | 28 sic 48 )[ min); 02% ָגְרַנו | 30 * cf w 32,8; קזקפ ? Dy 

Jes 33,15 | ל 16 6 awn: | Cp 17, 4 * prps 6( רקַשמ cf 1S 15,29 | * = ןיזאמ 
(2MSSKen) | 5 *1 ₪ 6 6 דָבאָל | * 6+ add | 6 6-- add (= 6% post 17,4) | 
7 * prps Ja}, sed cf Jes 32,5 || ° inc; 6 חוטז6 = רָשי ?. 



1045 17,12—18;8 PROVERBIA 

 :הֶאַמ ליִסֶּכ תּוָּכַהַמ *ןיִבַמְב הָרֲעָנ יִתַחָּתיס
 :וָּב הלשי יִרָזְכַא אמו ער"שקבי יִרְמ-ְַאוו
 :וּתלּנֲאְב ליִסָכדלַאְ ׁשיִאְּב לּוּכש בד שנפל
 :ותיַּבִמ הָעַר שיִמְתדאְל הָבּוט תחת הָעְר בישָמ

 :ישוטנ ביִרָה ענתה יפלו ןֹוָדְמ תיִׁשאַר יםִימ רטופי+
 :םֶהיֵגְׁש-םִנ הוה תַבַעות קיִּדצ עישרמו עַשְר קיִּרצַמ 5
 :ףיא"בלו הָמְכֲח יו לוס דִיִּב ריִחְמ האח
 יד הָרָצְל חֶאְו עֶרָה בָהא תע- לָבָּב
 :ּוהער יִנָּפְל הָּבְרַע ברע כ עקת בֶלרַסַח םֶדָאל
 :רבָשדַשָקַבִמ ֹוחְתֿפ היִּבְגַמ הָצֹמ בהא עַשָּפ בָהָא
 :הָעְרְּב לוי ונושְלַּב ּךַפֶהְנְו בֹוָמדאָצְמִו אל בל- שקע

 :ילבנ יִבֲא חַמֶשִי אָלְו ול יהָנּותְל ליִסָּב ךָלילנ

 :םרנ"שֶבית הָאכ ּורְו הָהּג בי חמש בליי
 :טָּפְׁשִמ תוחְרֶא תוטהְל חָקי עָשְר קַחַמ דַחְׂש
 :'ץֶרֶאהַצְקִּב ליֵסָכ יניעו הָמֵכֲח ןיִבמ ינּפ"תָאצ
 :ותְדלֹויְל רָמִמּ ליִחָּכ ב ויָבָאְל סע 5
 :רָשְידלַע םיִביִדְנ תָּבַהְל בומדאל קיּדַצל שנע םב6
 :הָנּובְּת ׁשיִא חּודירקְו תַעְּד עדי ויָרָמֲא שחל
 :ןֹובנ ויתפש םַמֹא בֵׁשֲהַי םֶכָח שירחמ ליו ג

 :עלגתִ הש" לכ דָרַפנ שקבי הָוֲאֵתְל 18

 ובל תָֹגְתַהְב"סָא יצ|.הָּובְתּב ליפּ מָאל
 :הָּפְרֲח ןולק"סעו זּוּבדסנ אָּב עָשְרדאוָבְּב

 :הָמְכָח רוָקְמ עבנ לחנ שיִאְיפ יִרבִד םיִקְמִע םִיָמּ
 :טָּפָשַמְּב קיד תֹוטֵהְל בוטדאל עֶׁשְרייִנּפ תֶאְש

 :ַאָרְקִי תומְלַהְמְל ריפ5 ביִרְב ּאָבְי ליִסב יִתְפשי
 :ושְפַנ שמ ויִתָפְשּו ֹול"הּתַחְמ ליִסְביִפ
 :ןַטָבדיִרְדַח ּוָדְרִַי םהְו "םיִמַהלְתִמּכ ןֶּנְרנ יִרְבִּד*

 Io * radix תחנ ; 6 תַחִּת (a nnn) | ל 6 ןיִבַמ בל | זז 56 שיא? | 13
 שימת, 0 שּומָת | ז4 *16 6 םיִלָמ: | ל ;dub 6 סז606 koi udyn = ביר

add |הנות | ל 6+  add? |2r*°1ftהָנֶמֶשְו ? | 16 6 + 195 + 20 | 17 6+  
 22 | הו vel הִיָוָג cf 56 | 24 *= גז? ץראה ץֶקְּב | 26 1 כזט רֶתִי cf ש 31,24 |

cfהָנֲאֹתְל  Cpi8,:lpbc6 (rpopddetc)רקי |28 >65 |  Qרק,  le K27  

v 864 | קז lftcaMmss 6 DDתֹולְלוהְּב |  frt 6 6 (appogtvyn)166 14,4 | 21  
I9,15 || * 1 fet formam vbi הלח dulce esse cf 26,226. 



 1046 ילשמ 18,9199

 :תיַחְׁשמ לַעַבְל אּוה חֶא וְּתְכאַלְמְב הָּפַרְתִמ םגפ
 :בָּגְׂשִנְו קי ץּוריוְּב הָוהְי םש זֹע"לַּדנִמיפ
 :ֹותַּכְׂשַמְּב הבנְׁשֿ הָמֹוחָכּו וָזָע תירק ריִׁשֲע ןוה יי

 :הָוָנע דֹוָבָכ יפלו שיָא-בל ּהָּבְנִ רֶבְׁש-יִנפלי

 :הָמְלְכּו ול"איה תָלוא | עַמָׁשִי םֶרָמְּב רב ביִׁשַמי
 :הָנֲאְׂשִי יִמ הָאֹכְנ חּוְרְו ּוהָלֲחַמ לְֵלַכְי שיִאְדַחוְריי
 :תַעָד-שָקַבִת םיִמָכֲח ןֵואְו תַעְּד"הָנְקְי ןֹובְג בלי5
 ּוּגָחְנִי םיִלּדְג יפלו ול ביחְרי םֶרֶא ןָּתמי5
 :ורקחו והער אבי .ִביִרְּב ןושארַה קיני"
 :דיֶרְפִי םימּוצע ןיִבּו לֶבֹונַה תיְָּׁשִי םיִנָיִדְמי
 :ןומְרא חיִרְבַּכ 'םיִנְוְמּו זעד'תירקמ 'עָשְפַנ חָאפ
 :עֶבְׂשִי ויִתְפָש תֶאובְּת יִנְמַּב עֶּבְשִּת שיִאדיִפ יִרָּפַמִי
 :הָיְרִּפ לכאי היִבַהֶאְו ןוָשָלדִוְּב םיִיַתְי תָוָמי
 :יהוהְיִמ ןוצָר קָפנו בו אָצָמ יהָׁשֲא אָּצָמ>
 :תוזע הָנעְי ריִשָעְו ׁשֶרירְְַּי םיִנּנֲחַּת=י
 :חָאַמ קְבָּד בהא ׁשיְו 'ִעְעורְתַהְל םיעְר יׁשיָא=
 :יליִקְב אּוְָו ייִתָּפְש ׁשָקעַמ ֹוָמְתְּב ךלוה ׁשֶר בוטי 9

 :אָטוח םִָלְנרְּב ץֶאְו בוטדאל ׁשֶפָנ תַעְדאלְּב םנ*
 :וּבְל ףעזו הָוהְילַעְו .ָּכְרד ףֶלסִּת םֶדֶא תֶכֲא
 :דֶרָּפַו והעְרְמ לָדְו םִיָּבַר םיער ףיסו ןוה+
 :טָכָמִי אָל םיִבַָּכ ַיִָיְו הָקָנו אָל םיִרְקֶש רע
 :ןָתמ שיִאָל ערָקלְכְו ביָרנ"יִנְפ ֶלַחְי םיִּבַרי
 לונממ ּוָקֲחָר יּוהֲעַרְמ יִּכ ףַא ּוהָאְנֶשושְרְיַחַא לכד

 :"'הָמַהְיאל םיִרָמַא מ
 :בוטדאצמל הָנּובּת רמש וׁשֹפַנ בָהא בל"הָנקי
 = :דָבאי םִיַבזַּכ .חיִפְיְו הָקָּנִי אָל םירקש דעפ

(Bepdrwv ppoviuog)ךכש = ךכס | 14 6  prps Dil | Ir in 6369 aזס  

dub; 6806 | +7 16 0 אָבּ, א אבי | 19 *  cוהָלַחִמ | 15 16+ הָניִּב ו הָּמְוְמ  
sic Occ etעֶׁשּונ ] 5 6884 'קָּכ | < 0 םיִנָיִדִמּו % םיִנודִמּו 6 םיִמּורמּו | 20  

G+add | v 23—19,2 >6 |630/95 4. הבוט | 5  OrKa | 22 3 1 (ras) 
Cp 1g, 1° 1c ca 4oMSS36 שי || * 6/5558 תועְרְתַהְל; 141 |  lc MSSS24 *  

 56 et 286 ויָכְרּד | * 16 5 < 28,6רישֶע | 4 = amicus ₪ | 7 *=יהערמ| ל 6

+3 hemistichos; 1670105 6 roAAd kakoroidv ד60\6\סטקץ6ז Kakiav vid pars 

altera = || 4 6 66 56606006 || * 86 ,אל Q ל | * 6 cwonceran. 



19,10—20,6 PROVERBIA 1047 

 :םיִרָשְּב לְׂשְמדָבֲעְליִּכ ףא גּונַעִת ליָמְכַל הָנאָנ"אְלופ
 :עְׁשָפ"לַע רָבָע ותְראָפַתְו פא ְּיֵרֲאָה םָרֶא לָכְשיי
 :וְנּוצְר בשעדלע לַטְכּו  ְךָלֶמ ףעז ריִפְַּּכ םֶהְיי
 :הָׁשֲא יגיִדְמ דרט ל ליִסָּכ ןִּב ויָבָאל תיַהיפ
 :תֶלכְׂשַמ הֵׁשֲא הָוהְיִמּו תֹובֲא תלחנ ןוהְו תִיְּבִיי

 :בֲעְרִת הָיִמְר שָפְנְו המרת ליִפִת הל
 :"תַמוָי 'ויָבְרְד 'הָזוּב ֹוׁשְּפַנ רמש הָוצִמ רמשי*
 :ֹול"םָכׁשְ ל ל ןגוח הָוהְי הָוְלַמ
 :ךשפנ אָשִּתִד לַא תיִמֲה-לֲאְו הוקת ׁשיִכְךְנּב רפי

 :'ףסות דעו ליסא יכ' שֶָע אֵׂשג הָמֲחלְרג
 ְֲתיִרֲחְאְּב םכְחִּת ןעמ? רָחּומ לקו הָצֲע עֶמְׁשי
 :םּוקְת איָה הוהְי תצעו שיִאדבֶלְּב תֹוָבָׁשֲחַמ תּוְּבַרי
 :בֶזְּ ׁשיִאַמ ׁש-בּוטְו וְּסַח םֶדֶא תות
 :עֶר דָקֿפי- לֵב ןילי עַבְׂשְו םִיחְ הָוהְי תֶאְריג
 :הָּנְביִשְי אל ּותיֿפ- לא" תחל ודי . לע ןמַט4

 :תעְּב ןיִבָי ןובְנָל חיכוהְ םֶרְעֵי יִתָפּו הָּכַת ץל5
 :ריִפְחַמּו ׁשיִבַמ ןֿב םָא חיָרְבִי בָאידרְׁשִמי
 :תַעֶדייֵרְמֲאַמ תֹוֹנשְל רָסּומ עֶמְׁשְל יִנְּב" לַדֲח 7
 :ןוָאדעלֿבי םיִעָשְר יִפּו טָּפָשִמ ץילי לַעּיִלְּב דע
 :םיִליִסַּכ וגל תומלַהְמ םיִטָפש םיִצְלִל ּונֹוָכְנפ

 :םָּכְחְי אל וב הָנש" לָכְו רָבָש המה ןַײה ץלי 20
 :ושָפנ יאטוח וְּבעֶתַמ למ יתַמיַא ריִפְּכַּכ םֶהְגְ
 :עֶלּגְת ליוַא-לכְו ביִרְמ תֶבַׁש ׁשיִאְל דֹובּכ
 :ןיא ריִצָּקַּב לַאׁשי שרחי אל לע רחמי
 :הָּנְלְדִי הָנּובִּת שיאו שיאדבלב הָצַע םיִקְמַע םִיָמ
 :אַצְמִי יִמ םיִנּומָא שיאו יוּדְסַח שיִא אָרְקִי דאב

cf 13,13 | *" 8הזבו | ל קזקפ רָבָד  Vrs3 ףיראה | 16 *1 6 A0זז 16  
 תֶמּוי 60 תּומָי | 18 = 6 66 02 60 (= ןודז"לָא ?); 16 4 | 19 65 רב 6
 QOcc לדג (02%*09 לָדֹנ); א לרג | ל סזזק | 20 קזקצ ְףיִתֹחְרֲאְּב | 22 1 6 6

 תֶאּובְּמ | 23 1? דַחְפִי | 24 6 66 דסצ kéArov (abrod) (ןצחְּב) | 27 1 ָתֹוּגַׁשְו
Cp 20,םיִטְבש |  e( 6) | 28 | יִּבי שעלי ?( | 29 0ז** םיטפש ; 16 6 םיטוש ץcf 

eu 7000907 2 [ 6 cf 8,36;יֵרָמֲא (תרמא ?) | ל = ₪ קש?  velרַמָא  s2 * קצק 
 prps Dh cf ibidem || 3 1 frtc 6 בוש; prps תבש | 4 KY לָאָשִי (% לֵאָׁשְו \

 6 ** 569 דָסָח ׁשיִא אֵרָקִי (6 דסח 'א): 1? 1
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 ויָרֲחֲא ויִנָב יֵרְׁשַא קי וָּמָתְּב ְְלַהְתְמי
 ויִניִעְב הָרָזִמ ןיֶדאָפְּכְלע בשוי ּךְלָמ
 :יִתאָטַחִמ יִּתְרַהַט  יִּבִל יִתיְֵּז רמאוהימפ
 :םֶהיִנָשדםּנ הוהְי תַבעּוּת הָפיִאְו הָפיִא ןְבֲאָו ןְבַאי
 :ֹלָעַפ רֶׁשְיםִאְו ְויפֲא רַעְנרָּכנְתְי וָלֶלֲעַמְּב םניי

 :םָהיֵנְׁש-נ הָשָע הוה הָא [iP תַעַמְש אי
 :םָהְל"'עבְׂש יגיע חָקְפ 'שָרְוִתְִִֶּפ הָנַש בֶהְאּתִלַאי
 :לֶלַהְתִי זֶא ול לאו הָנֹוקַה רמאי ער עֶר
 :תַעָדייִתְּפׂש רָקָי ילכו .םיניִנּפבָרְו בֶהָנ שו
 ּוהָלְבַח םִירְכְנ דָעְבּו רז בֵרֲעיִּכ ודְגְּבחַקְל
 :ץֵצֲח ּוהיפ"אָלַּמִי רַחַאְו רֶקָׁש םָחָל ׁשיִאָל בֵרָעל
 :הָמֲחְלַמ השע תולָּבחַתְבּ ןוּכִת הָצַעְּב תֹובְׁשֲחַמ י*
 :בֶרָעְתִת אל ספל הָתַפְלּ ליִכְר ךלוה דוס הל 19

 :עֶר"לב
1 

 ..*ןי'

ba אֶל ּהָתירחֶאְו -הנושארב תַלָחְבִמ ed 
 :ךְל עשיו הוהיל הק .עֶר"הְמְלְשַא רמאת- לאי
 :בוטדאל הָמְרִמ יִנְזאְמּו ןְבֲאָו ןְבַא הָוהְי תַבעות

 :וָּכְרּד ןיִבײהַמ םֶדֲאָו רָבָגייֵדֲעְצִמ הָוהְיִמ+
 :רֶקְבְל םיִרְדְנ רָחַאְו ׁשֶדָק עלי םֶרֶא שקומ=
 :'ןָפּוא םֶהיִלָע יבֶשָיַו םֶכָח ּךֶלַמ םיעָשְר הָרְזְמי
 :ןְטָביִרְַחלְּכ שפח | םָדָא תַמְׁשִנ הָוהְי רכז
 ֹוָאְסִּכ דָסָתַּב עֶסְו ּךָלָמורְּצַי תָמָאְו דָסָח**
 :הָביִׂש םיָנָקְז רַדֲהו םֶהֹּכ םיִרּוחַּב תָרָאְּפִת*
 :ןטבדירדח תֹוכמֿו יעֶרּב קיִרֲמַּתי עַצָּפ תוָרְּבַח

 :ּנַטַי ץפְחַי רׁשֲאלְּכקלַע הָוהידִיְּב ְךְלֶמ"בָל םִיַמ"ינְלַפ 21

 :הָהְי תוכל כו יגיב רֶׁשָי שיא לכ
 .ותַבָנִמ הָוהל רָחְבִנ טָּפָשִמּו הָקְרִצ השָעי

 10--13 6 post 22 | זז 6 ‘כר, 1? ₪ | 13 * 564 WA a שור 15 2/7 |
 ל ] ₪ 6 Vrs 'בשו || 19—14 >6 | 16 06 היִרְכָנ; 1 6 Kל םיִרְכָנ ץe! 6 5 יִרְכַנ |

cf7,9 | 21 16 38 5oMSSןושיִאְב; 1 6 6 ןּושָאב  KGןְכָה | 20  sזקp18  
 mit Edd 06369 תֶלָהְבִמ, א תֶלָחְבִמ | 25 a עעל ?cf Hi63?|26°1 בֵׁשְיְו |

5 prps DIN cf w 94,23 | 27 prps [ רַצנ | 28 1 6 6 קְדַצְּב? | 30 "- טל (K 

 קיִרְמַּת, 0 קור--) ; 1? 6 6 (סטטטשד6 אaאסic( 'ב הָניִרְִת
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 :תאַּטַח םיִעָשְר רָנ בֶל"בַחְרּו םיניעד םּור+

 :רוסָתַמְלדִא ץֶא"לכְו רֶתומְלְדִא ץּורָח תוְבָשְָחַמִי
 :תֶוָמ"יֵׁשְקַבִמ 'ףנ לָּבַה רק ןושָלּב תורְצְא ילַעָפ
 :טָּפָשִמ תושעל ּונאמ יִּכ םֶרֹגְי םיִעָשְרְידֶש
 :ולָעְּפ רש ךזו ךֶוָז שיא ּךֵרָד ךפכפה*
 :רֶבָח תיבּו םיִנְוְדִמ תֶׁשֲאַמ גְג-תַּנְּפְלַע תֶבָשָל בוט

 ּוהָעַר וויִניִעְּב ןָחְידאְל עֶר"הָתְּוִא עָשְר שפג
 :תַָּר-חקְי םֶכָחָל ליּכְשַהְּו יִתָּפדַָּחְי ץל-שֶנעּביי
 :עֶרָל םיִעָשְר ףלסְמ עַשְר 'תיִבְל יקידצ ליֵּכְׂשַמ =
 :הָנעַי אלו אלקי אּוהםנ ל"תק קעּנִמ ֹונְזָא םַמֹאצ
 :הָנַע הָמֲח קַתַּב רַתְׂשְו ףַאדהָּפְכִי רֶתַּסַּב ןֶּתַמ
 :ןוא : ילעפל הֵּתַחְמֹו טַּפְׁשִמ תֹוׂשע קיל הָחְמְׂשִי

 :ַּנָי םיִאָָר לֵָקּב לּכָשה מ הָעּות םֶנָאי
 :רישעי אל ןָמְׁשְוַי בהא הָחְמִׂש בָהא רּוסחַמ שיָאיז
 :ידנוב םיִרָשָי תַתַתְי עֶׁשְר קידצל רַפְּכפ
 סַעְבְו םיִנָוְדִמ תֶׁשֲאַמ רָּבְדִמ ץֶרֲאַּב תָבָש בוט 9

 י םֶדֶא ליִסְכּו םֶכָח 'הָוְנַּב ןַמָׁשְו דַמְחְנּו רצוא

 רוְבָכְו הָקְרצ םייח אָצְמִי דָחֵחְו הָקַדִצ רי
 :ּהָהָמְבִמ זֶע דֵרֹיֹו םֶכָח הָלָע םיִרִֹּג רע"
 :וׁשְפַנ תֹוָרְצִמ רמש ֹונּושְלּו ויפ רמש3

 :ןודְז תָרָבֲעְּב הָשוע מש ץל ריִהְי זי
 :תושעל יָד ּונֲאָמ"יִּכ ּונָתיִמְּת לַצָע תואתיצ
 :ךשַחְי אָלְו ןַתי קיִדצְו הָנאַת הָּאְתַה םּויַהלָּכ
 :ּונָאיִבְו הָמְזְבִיְּכ ףא  הָבַעוִת םיִעָשְר חב
 :ירּבדְי חַצְנָל עמוש ׁשיִאְד דָבאֹי םיִָזּכְדִע
 :'ויכְרד יִכְואּוָה רֶׁשְֵו .ויִגְפְּב עָשְר שיִמ זעַהפ
 :הָוהְי דָנְגל הָצִע ןיִאְו הָגּובְּת ןיִאְו הָמְכֲח ןיִא

+ 
4 

 :ף :ּונָעְלב

Cp 21, 4 18MSS mlt Edd 6564 VJ; exc antea stichus? | v 5 <6 | 61 
c 64 לעפ || ל 16 6 ףדר (1MSKe= (ףדרנ | > 1 6 nonn MSS 6 \ח)) rayidag) 

 ע ישקומ(2 | 8 vb exc ?; רזו frt dittogr | 9 0 םיִנָיִדִמ א 'ודמ | 12 * = הוהי? |
 ל 6 תובל, 1? ותיִבְל ₪ עֶׁשְרו conjg 6 ףלסמ ? || 14 £0 הָּכַכי; קזקs ? רָּפַכִי |

18 = <6 | 9 cfg | 20 =? dl (gloss); 6 ןפשי || ל 6 יִפְּב jar dlc 6 | 26 1 
 6 6 by | 28 = crrp | 29 * 06 ןיִבָי 538 ןיִכְי | ל 68 ויָכְרְּד 080 כרב.

Biblia. 68 
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 :הָעּוׁשְּתַה הוהיִלְו הָמְחְלַמ םֹיל ןְכּומ סוסי
 :בומ ןח בָּתְנַמּו ףַסָּכִמ בָר רֶׁשְעַמ םש רֶחְבִני ל

 :הָוהְי םֶלְב הָשע ּושָנְפַנ שֶרְו ריש
 :ּושָנַעְְ רבע םיִיִתְפּו רָּתְמִיְו העְר הָאְרּו םּורְעַ
 :םייחו דֹוָכְכְו רָשָע  הָוהְי תֶאֹרו הֶנְנִע בקע
 :םֶהְמ קחי ושפנ רמוש שקע ךְָרְּב 'םיִחּפ יםיָנַצ
 :הָנִמִמ רּוסְידאְל ןיקזידיכ םג וָּכְרַד יִּפ-לע רענל נח
 :הולמ ׁשיִאל הול דָבַעְו לושִמי םיִשְרּב רשע
 : הלכי ףתְרבַע יטבשו ןוא-'רוצקי הלוע עָרוז

 ל ומְחלִמ ןַתְִָכ רבי אה "בוט
 :ןולָקו ןיד תְׁשִיְו ןֹוָדְמ אציו ץכ שרָגיי
 ָלָמ והער ּויָתְפׂש ןח" יבְק"רוֶהְט יבהאיי
 :דגב יֵרְבּד ףלסיו תעָד ּורְצִנ הָוהְי יגיעו
 :ַחְצְרַא תובחר ְּךותְּב ץּוחב ירא לַצָע רַמָאי
 :יםָׁשילוָפְי הוי םּועָז יתורָז יִפ הָקְמִע הָחּוׁש
 :ּונָמִמ הָנָקיִחְרִי רסומ טָבש רַעָנ"בָלְב הָדּתׁשְק תָלְנֲאי
 :רֹוסְחַמְל"ְרַא ריׁשְעְל ןתנ ול תָּברַהְל לד קשָעי

 :ייִתְעַרְל תיִשָת ףְּבלְו םיָמְכֲח יֵרָבּד עַמְׁשְוךְנְזָא טָהיוז
 ְיָתּפְׂש"לַע וחי נכי .ךְנֶטְבְּב םֶרָמָׁשִת"יִּכ םיִעָבְדיִכ
 :יהָּתֶא-ףַאי םֹיַה ְךיִּתְעַדוִה ְּךֲחטְבִמ היהיּב תויָהְלי
 ,:תַעָדְו תֹוָצֲעֹמְּ יםוְׁשְלְׁש יְָּל יִתְבַתְכ יאָלַה 20

 ס רָב נע ּכְַתלַאָו אוהל כ ל לְנָת-לָא>-
Cp 22, 1 680+ בֹוט | 3 K רֵתָסִיְו ₪ )), 0 רֶּפְסַנְו cf 27,2 | 41 ךיו' | 

5 * prps (?) (אבשנ) םיִנָּפַצ; 1 ₪6 86 D'S 6] זזנ 189 | ל 16 עפ 'פו || צ 6 <6 | 
FR רוקי Qo רֶצְִ | ל prps ? רָבַשְו ez Frumentum | > 6 תְדבע\ | 9 inc; 6 

 iy, Qר  Kהוהי 61 86) | ל  | 9 6+ add | rr * ins 6 6הֶלַכִי ;12? תל הָּכַ
 %  | ° ins 6 6 (Bekroi 56 000 rdvreg duwpol [633° + ev 70156-רֶהַמ

  | 5 5% nonn vb exc |°1?c6ד יִמיִמְּתְ) םיִמיִמִּת לכ ונוצרו  (velגז(
 תּורֶז | ל א לופו, 0 דלָּפִי]  | 13 14 6 6 NSN | 14 * 5הָעֹר (ץש ? 'ָמַה ער)

5 6+ add | r7 * ins fit ‘NZ (cf 4,20; 6 invers) et [ ל נָא et: A | 1 
  | 0 1 iD et conjg 7:םיִמיענ ) ) 6 a 106 | 18 1 6 609תעָדָל

66 c20 || 20 *1 frt (cf 19) b(קז אלה התא) | * ו ְךֶל || <1 א םושְלש אַף-אֶתְמו 
(Q (םיִשְלָש et conjg 6 תוצעמב | 2r °° et 5 dl? (gloss) || 5 1 6 6 0%ד) rpo- 

BaAAouévoig [= rpoBélAougi] dot) .ל יֶלֵאׂשְל 
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 :שָפָב םָהיִעְבְקְתֶא עֶבָקְו .םָביר ביִרָי הֶוהְודיִ
 :אוְבְת אָל תֹומַח שיִא-תָאְו ףָא לַעְּב"תֶא עֶרְתּת"לַאצ
 ְָׁשְפַנְל שקומ ּתְחִָלְו וָתֹהְרֶא ףָכֲאָת"ְפ
 :תֹוָאְׁשִמ םיִבְרְְּב .ףָבייֵעְקְתְב התא
 :ףיתְחַתִמ ףְבָּכְׁשִמ יהָּקִי הָמְי םֶלְׁשִל ְךל"ִאםַאז

 :ףיַתובא ּושָע רֶׁשֲא לוע לּבָנ גֵסַת"לַא=צ
 -לַּב :יִבְָותְי םיִכָלְמיגְפַל ֹוּתְכאַלְמַּב ריִהָמּושיִמ :תיִזָחיפ

 :םיִכָשַח יגְפִל בצְְת
 :ּיִנָּפְל רשא-תֶא ןיּבּת ןיִּב לָשּומ-תֶא םֹוָחְלַל בשַתיִּכי 3

 :הָּתֶא שפג לעַּביבַא ּףֶעלְּב ןיכש ָתְמׂשְוי
 :יםיִבזְּכ םָחָל אּוהְו יויָתֹוּמעֶטמָל רַאָתְּת"לַא'

 :לָדֲח ְּךְתָגיִּבִמי יריִׁשְעַהְל יעֶגיִּתילַאצ
 | ּוְניִאְנ וב ני "ףועָתַה
 פ  :םָמָשַה 'ףיִעָנ רֶשָנַּפ .םִיָפְנְכ וֵל"הְׂשֲַי יׂשָע יִּ

 :ויָתֹּמעֶטַמָל ואְתִּמלַאְו ןִיָע עֶר םֶחָלְ תֶא םָתְלִּתִלַא
 אוהב "ושָפַנְּב 'רעָשמְְו כז

 :ָּךֶמעְדלְּב ובלו ְּךָל רמאי הָתְשּ לֹוכֲא
 :'םיִמיִעָנַה יִרָבִד תַחָשְש הָנָאיִקְת ָתִכֲאךדְתפ*

 :ךילמ לָכְשְל זּובְודיִכ רבְַּתִדלא ליִסְב ןגְֲאְב
 :אָרָּתִלא םימותי יִדָשְבּו םָלֹוע לּובָּג ָסָּתדלַאיפ

 :ךֶּתִא םֶָבירְתֶא ביִרְיאּוה  קָזֶח םֶלֵאְניִּכיי
 :תעֶדיֵרְמֲאל ףנזִפְו ּךָּבל רסּומל הָאיָבָה*

 :תּומָי אָל טָבָשַב ּונָּכַתְדיִּכ רסּומ רענמ עֶנֲמַּת"לַאיצ

 :ליִצַּת לֹוָאְׁשִמ ושְפַנְו ּנָּכַת טֶבַשּב הָתַאיי
 23 קזק םֶהיִבְקעדתֶא בקע cf a4 Mal 38 | 25 16 0 Vrs ויָתֹהְרָא, א ותָח- |

 lfrt 6 636 inp) || 2g  frt dl (gloss) nisi 29a nonn vb exc et totus27  

v ex 2 stich compos est | Cp 23, 2 dub; 0 rg Adpuyyi cov || 3 *5 = 65 prb 

ft656 רשע, 1  * | id 6 | = prb trsp post 8a || 4 * 56 yanל 8 1—,  | dl 
édv ériorHoys, sim5 * א ףועְתַה, 0 ףיע--; 6  | trsp frt post gaרֶׁשעְל | =  

 380; 1 ? 1 cf םיִּפְעְפִע | ?  ךיניע, 0% 686 ךנ-- || * קזפ5 6) רשע ₪ 4" |
 566364 ,py 16 0 ףועי | 6 MSKen76 et dl 6 686% || 7 ** crrp> | ל 8

coniecturare ]5[ ?( | °° frt reliquiae */, stichi secundi||רעש = ) רש, 6 רעש 
 8 7-5 trsp post gb | rol הָנָמְלַא vel *םילוע pro םיִלָוע egentes (cf arab ליע) |

 זז conjg 6 6 6 קזח etlc 6 ביריו | 1:2 86 ךנזא, 0689 ך.

68% 



 1052 ילשמ 24,1—23,15

 :יִנָאדםנ יִּבל חַמְׂשִי ּךֶּבל םֶכָחםֲא יֵנְּביפ
 :םיִרְׁשיִמ ּףיִתְפְש רבדְּב יָתֹויְלִכ הָנוְלְעַתְויֿ
 :םֹויַה"לְּכ הָוהְידתַאְריִּבא יכ םיִאָטַחּבְךְּבִל אגקִילַא ל
 :תַרָּכִת אָל ֶתְוְקִתְו 'תיִרֲחָא שי"יסא יב

 ויל רַב" רשאו םֶכְחְ יֵנְב יהַּתַא"עַמָׁשיי
 :ומָל רֶׂשָב יִלְלְְּב ןנתיִאְבְסְב יֵהְּתלַא=>
 :הָמּונ ׁשיֵּבְלַּת םיִעְרְקּו שרוי ללוזְו אָבְסיִּכְיי

 ְָמִא הָנְקְוייִּכ ּובִּת"לַאְו ּךָרָלָי הָזְךיֵבָאְל עמָשי
 :הניִבּו רסּומג הַמְכֲח רֵּכֲמְּתהלַאְו הָנְק תַמֲא
 :וְּב יחַמְׂשִו םֶכָח 'דלוי | קיִדצ יֵבֲא לוב לני
 :ְַתְרלי לגְתְו ְָּּמאְו ְךיִבָאחַמְׂשִיצ

 :יהָנְצְרִת יִכְרִד ךיָניעְו יל בל יָנְב"הָנְת>> |
 :הָיְרְכָנ הָרָצ רֶאְבּו .הָנוז הָקְמע הָחּוׁשריָכז
 :ףיסות םֶדָאְּב םיִלְגְבּו בֶרֶאָּת ףָתָחְּכ איִה"ףַא*

 חיָשיִמָלו םיִנָדמ יִמְל יובש יִמָל יא יִמָלפ
 :םִיניִע תוָלְלְכַח יִמָל | םָנִח םיִעָצִפ יִמָל
 :ּךַסְמִמ רֹוָקְחַל םיִאָּבַל ןַײה-לע םיִרָחָאְמ
 יגיע יםיִּכְב ןתיכ םָנאתַ רק ןַײ אָרְּתלַא

 :'שֶרְפַיְִפְְכּו יְִׁשִיׁשֲחְנּכ ותירָחא* :יםיִרְׁשיִמּבְּךנַהֲתְי
 :תֹוכָּפִהּת רֶּבדי ְִּלְו תֹורָז ּואְרִי ני
 :ילָּבַח שאָרְּב בֿכׂשְכּו םבָלְּב יבֵבׂשּכ ָתיִיָהְוי
 יֵּתְעָדילַּב יִנּומְלַה יִתיִלֲח-לב יִנּוּכָה 5

 :דוע ּנְׁשְקַבֲא ףיסוא יש יִתְמ
 :םָתִא תוְְָל ֹאְתִּת"לַאְו הער יִשְבאּב אָּגְקְּתלַאי 4
 17 קצקפ ? "תֶא אָרי cf 24,21 || 18 * ₪5 ft 6 6 הָנָרָמְׁשִת | * ns 6 686 ךָל|
 10 * קמפ ? הָּתַע | 1 + הָניָּב ךֶרֶדְּב cf 4,14 96 | 21 cf 20,13 | צ 23 >6 ||

 24 *= א לוני לוג, 16 0 ליִגי ליִּג | * 0688 דַלֹוְו, א דַלֹוי; קקs תֶדָלֹוְו |
v 51 43 יָדְלוי וליִגיו  prps Wn || 25 dl? vel5 0669 חמשי < 'שיו;  

KZהנת | ° 16 06869 הֶָנְרצְתת  frt ante 24 trsp | 26 * trsp 6 656 post 
 הָניִצְרִת | 27 1 6 6 הו | 28 121155 חב | 29 * ;dub 6 060086 | ל 0
 םיִנָיִדִמ א םיִנֹוהְמ | 31 *16 06389 סּוּכַּב (ס); א םיִּכַּב | ל 1 :וְניִע | * pצק
 הָנושאר (םיִנֹושארָּב) sed cf Cant 7,10 || 32 *1:ךַָשַי | = 41 | 34 * קצק בֵכֹרְכְו

 %5 6; 1 fc 6 לדג רעַסְּב לַבֹחְכּו | 35 *1 יִתיִלָח | * 1 יּתעְדָי | <

exc | Cp 24, 1 cf 233%יִאָבָסִמ  



24,2—24 PROVERBIA 13 

 :הָנְרּבדִּת םָהיִתְּפָש לֶמָעְו .םָּבִל הָּגְהְי רֵׂשִּכ
 :ןֶנּוּכְתַי הָנּובְתְבּו תִָּב הָנָּבִו הָמְכֲחְּב
 :םיִעָנְו רקָי ןּהלָּכ ּואְלְמו םיָרָדֲח תעדְבְו+

 גיַחְ-ץֶּמַאָמ תעצ שיִאְו יזועַּב םֶכָחרְבגפ
 :ץעוי בֶרְּב הָעּושְתּו הָמְחְלִמ ידל-הַשַעַ תולָּבְחַתְב רב

 :ּוהיִּפ"חַּתְפִי אל רעש :תֹוְמְכֲח ליִנָאְל תֹוָמאָריִל
 | :ּואָרקְי תוָמְזִמִד לעב ול ערה בֵׁשֲחְמ
 :ץֶל םָדֲאְל תַבעֹותְו תאטח תא תַמְזפ

 :הָכָחּכ רצ | הרָצ םייְּב ָתיִּפַרְתָה
 ְֹוְשְחּת-מִא גָרָהל םיִטָמּו תֶוָמל םיִהְקְל לצהיי
 ןיִבי-אּוה ו תובל ןכתדאלָה הז ּונָעְדְיאְל ןה רמאתדיּכייי

 :ולָעַפְּכ םֶדָאְל ביִשַהְו עָדַי אּוַה ּףֶׁשְפַנ 'רצנו
 :ָךְּכִחְלַע קוט תֶפְגְו בוט יִּכ ׁשֵבָד יִנָּבלָכָא
 'ִּךָשָפּנְל הָמְכָח "הָעְדְָביי

 פ יתרת אל נק תיִרָחֶא ׁשיְו ָתאָצָמ-םאי

 :ָעְרְ לש ישר סו קיר ליפו בש יב
 ְָּבִל לגודלא ּולְׁשְַּבּו חַמְׂשִּת-לַא ְּךיֶבוא לָפְנְב
 :וּפַא ויִלָעִמ ביִשָהְו ויָניעְּב עֶרְו הָוהְי הָאְרִיְַּפי

 :םיִעְׁשרָּב אָּגקְּתִדלַא םיִעְרּמּב רֵחְתַּתלַאיפ
 :ּךַעְדְ םיִעָשְר רג עֶרָל תיִרֲחֲא הָנְהָתדֹאְלויֵּב=>

 :יבָרְעְתִּת-לַא םינושיסע ךְלָמְו ֵנְּב הָוהָיתֶאדאָרְיי
 :'עדוי יִמ םֶהיֵנְׁש דיפו .םֶדיֵא יםּוקְי םאָתָפ-יִכ<

 םיִמכֲל הָלָאמנ
 :בֹומ"לַּב 'טּפְׁשִמְּב םיִנָפירָּכַה

 :םיּמַאְל ּוהּוְמֲעְזִי םיִמַע ּוהָבּקִי הָּתִא קיּדצ עְׁשְרְלּורַמָאי

 |  <68ל yN-DS 686 16מ | 6° ₪ ל |  | 5 516 686 WDאָוָש 6 2

 ליִוָא  stichus exc | g lc Vrsתומכח  (); ₪ postסצק: קצקצ ָּתְמַכָה 'אל תומד 7

(IMSF= (--םי | vro crrp || 2° ₪1 ₪1 | ל 6 רָציו | 14 = t vb nonn 
exc | ל 1 prb העד || = prb gloss | r5 dl (gl) | 17 1c 0 Vrs aN 
cf 17b, K ףיִב-- | 21 יי 6 רָּבעְתַּת-לַא םֶהיִנשדלע | 22 * 6 םֹוקִי )זiovזaו 

  frt 2טק ; , )8 13) (hemi)stichos; deinde 30זז + ddeBeic) | 5 6דסט6
post 19 | 23 3 9 רָּפה | ל" nonn vb exc cf 28,21. 



 1054 ילשמ 25,10—24,25

 :בּומדתּכְב אֶת םֶהיִלָעַנ םֶעְני םיִתיִכֹומי
 :םיִחֹכְנ םיִרְבִּד בישָמ קָשָי םיִתְפָש

 ךָל הָרָשּב ּהָדְּתעְו ַּתְכאַלְמי ץּוחּב ןֵכְמז
 | :ףַתיִב ָתיָנבּו ירמא

 :ּךיִתְפָשּב 'ִתיִּתְפַהְו ּךֶערְּב יסנִחְדע יָהְּת"לַא=צ
 :יולֲעַפַּכ שיִאְל ביִשָא וֶל-הַָשִעֶא ןָּכ יִלהַשַע רֶׁשֲאַּכי רמאת"לַאפ

 :בל"רסח םָדָא םְרָפדלעְ יִּתְרבָע לע שיא הָרָשלַעְ
 םיִלְַח ויִנָּפ ּוסָּ יםיִנושְמְקו ול הָלָע הָּגַהְוּיי

 :הָסְרַהְג וינבא רֶדְנְו

 בשל םיִדי קח וטְמ "תמונת טעמ תונש טעמי
 פ  :ףךְנָמ שיִאָּ יחירסחמו שיר יְִלַהְתַמאבּוי

 -ְךַלַמ הקְוִח ו ישְנַא קיִתְעָה רֶׁשֲא יהָמלָׁש ולָשמ הָלַא"םני 5
 :הָדּוהְי

 :רָבָּד רָקֲח םיֵָלַמ דָבְכּו רֵבָּד רֶּתְסַה םיִהְלֶא דָבָּבְ
 :רקח ןיִא םיִכלמ בלו קַמְעְל ץראו םורל םִיִמָש

45 

 :'ילכ ףֶרצַלי יאו ףֶסִָּמ םיגיס נה
 | ּואְסַּכ קָדְַּב ןוָּכַו ּךֵלֲמ"ינְפל עָשְר וגה

Sדֶמַעָתלֶא םיִלֹדָג םוקְמְבּו ְךֶלָמיַגְפל רֵּדַהְתִּתלַא: 
 'ביִדָנ יגל ךליִפְׁשַהמ הָּנַה הלע ףֶלְ"רֶמִא בוט יב

 'רֶהָס 'ברָל *אָצַתְרלַא* :"ףיניִע ּואָר רֶׁשֲא*
 :ףער ּךְתֶא םיִלְכַהְּב ּהָתיִַחְאְּב הֶׂשֲעַּת"הִמ 'ןּפ

 :לֶגְּתילַא רָחא דֹוסְו ַעְרְדתַא ביִר ְּךְביִר
 :לבּושַת אל ְתַּברְו עָמש 'ִךְרָפַחְיְפי

26 dl? m cs | 27 frt nonn vb (prps Fל א NPR) exc | 28°lc 
 /  6) Prv 2019תיִּתְפַהְו יו תְפַּתִלַאְו  1 c 6סַמָח | * 0:** תותפהו; 115%
20 *° nonn vb (m 65( 01 | 3ז 3 8 ש | ל hemistich prb exc || 34 8 hic incip 
cp 25 || 51 6 68 20155 (cf6,11) ךלהְמִכ | ל 1 6 ca rooMSS et Vrs ףךסחמו || * in 
6 hic 30,15--3293% | Cp 25, 1 * G+ ai ddidkpiror | ל 6 oi giAar | 4 *[ 6 

Vrs NY] cf 5b || ל-ל 1 6 6 6 (6000ק0ש dima) לָּכ ףרצְנ | 7 *1הָּנֲה | 1 
  | - conjg ₪6 6 ZY / 6:8 vel dl? (gloss) | 6% | 8° prps NYA:ביִדָנ

  | 5/1 vell 9, nisi post JD hemistichל-5 ברל || < ? 1 זרֶהַמ | 67%
exc cf 7° || 9 9 רַחַאְל | זס * dub || * 6+4 



25 PROVERBIA 1055 

 :ריִנְפָא-לַע רַבָּד רָב ףָכָּכ 'תּיּכָשַמְּב בֶהָז *יחּופַמיי
 :תַעָמש ןְזא-לע םֶּכָח חיקומ םֶתָכילֲחַו בֶהז םֶזְגיי
 ויָנדֲא ׁשפָנְי ויָחְלְשְל ןֶמָאְג ריִצ ריִצָק 'םויּבו גֶלָש-יתַנְצְּביי
 :רָקְׁש"תַּתמְּב ללַהְתְמ שיא ןיָא םָׁשָגְו חּורְו םיִאיִשְניי
 :םֶרָג"רָּבְׁשִת הָּכר ןושָלְו ןיִצָק הָּתְפְי םיפַא ְּךרָאְבי5
 :ותאקהו ּונָעְבְשַתְִ ךיּד לֶכָא ָתאָצְמ שבדי
 ְָאָנׂשו ףךעבשל-ןפ ךער תִיַּבַמ דלגר רקתול
 :רֶקָש דע ּוהָעְרַב הנע שיִא ןּוִנָׁש ץֶחְו בֶרָחְו ץיִפָמי*

a ooo 

 :הָרצ םֹיְּב דוב יַמְבמ 'תֶדֲעּומ ל הער ןשי

 :יביִׁש

 :עֶר"בָל]
 לע םיִרָשּב רֶׁשְו ירָתַגילע 'ץֶמָח יהָרמ םִנְּודגָּביהָרעמיי

 :'םִיָמ ּוהָכְׁשַה אַמְּצ"םִאְו יִםָחָל והליכאה ְּךֲאְׂש בעֶר"ֲא*י
 ְָליםָקְׁשִי הָוהיו ושארדלע הָתֹח הָּתַא םיִלֲחָג יב

 :רֶתְס ןֹוָׁשְל םיִמָעְנ םיִגְפּו םָׁשָג ללוח ןופָצ ר
 :רֶבָח תיַבּו םיֹנָוְרמ תַׁשֲאַמ גָנ"תַנּפדלע תֶבַׁש בוט
 :קֶחְרִמ ץְרָאמ הָּבֹוט הַעּומְׁשּו הָפַיְע ׁשפָנ-לַע םירק םימ5
 ס :עְׁשְר7יִגְפַל טמ קיוצ תַחַׁשִמ רֹוָקַמּו שָּפְרנ ןיֶעמ5
 :דֹובּכ םֶדבּב ee בומדאל יתוּבְרַה שב לַכָאז
 :וחּורְל רֶצְעַמ ןיִאורשַא שיא המוח ןיא הָצּורּפ רע
 :דֹובָּכ לסכל הָואָנאְל ןַּב ריִצָּקַּב רַטַמַכְו ץיקבונלשכי 26

 :אָבְת אל םָּנַח תֶלְלק ןָּכ ףועָל רורּדּכ דּונָל רֹוּפַצַּכ*

 :םיִליִּכ וגל טֶבשַ רוָמחל גָתַמ סּופל וש
 :הָּתֶא-םַנ ֶלהְוָשּתְְּפ ֹתְלּואְּכ ליִסָּכ ןעָתלַאי
 :יָניִעְּב םֶכָח הָיִהְיְִּפ .ותְלּואְּכ ליִסָכ הָגֲע

 זז * prps ‘DIRS |» 6 > Spuicrw; 56 fit *תוויִּכָשַמְּב a ךשמ plana) ; תוכושְב

 פ|

prps || 5 ?; 5 é&v אסוקע abrod | 12 6 (0ג6ז) Din? | 13 *1 6 6 תאָצַּכ | 1 
Dh 616 et Jes 18,4 || 5-5 )<1115*"*9( add; vel antea vel 05068 */, stichus 
exc || 15 1 frt ףצק vel ףצק | 18 16 6 (PéroXov) YB || 1g * 1 frt ny (cf 

 הרצ -- תדעומ  | > <6: 6? 620 || 20 ** nunc Var ad 1gל 1 תֶדְעּומ | (6

(excepto ,(חטבמ sed frt crrp ex textu hebr, quem continet 6 203 דֶנָּבִּב סֶסָּכ 

  ? | 6 6ץֶמח  anteקצֹוי  ins:וָּבָל הָלַכְמ שיִא תַגּות ןַּכ ץֵעָל בֶקְרָו | ל
(Axe) קתָג | 21 % dlc 6899 | 5 dl c 6$ | 24 cf 23,29° | 27 *1 frtc Vrs 

  | Cp26,2lc 6יֵרְבַּד רקהו כָבו b-b crrp; 6 (riu@v 5 xph..) Tהָּבְרַה
 | 'מו  | 3 ca 4oMSS Vrsאל, 0 ול
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 :ליִסְּבדיּב םיִרָבְּד חלש הֶתש סָמָח יםִיַלְנַר הֶצְקִמ
 :םיִליִסָכ יִפְּב למ ַחַפַּפִמ םיקש ּוילַל
 :דֹובָּכ כ ליִסָבְל ןַתּונ"וּכ "הָמָּגְרַמְּב ןְבֲא רוב

 ויליס פב לשמו רוכשדדוב הָלע חח
 = םיִרְבָע ירכשו ליִסָּכ רכש ילָּפלֶלּוחְמ ברי
 :ותְלּואַב הגוש ליִסָּכ ואק"לע בָש בְָכְּביי
 :ּונמ ליִסְכַל הָוְקת ויְניִעְּב םֶכָח שיא תיאְריי
 :תובחרה ןיּב ירא ֶרָּבַּב לחש לֵצֲע רָמאי
 :ֹותַטִמ-לע לָצעְו הָריצדלע בוסֶּת תלה
 :ויּפ-לָא ּהָבישהל האל תל א .לצָע ןמט 5
 :םעט יֵביִׁשִמ הָעְבָשַמ ויְניִעְּב לצע םֶכָחיפ
 :ולדאל ביִר-ילע ירָּבַעְתְמ רבע בְלכיינזָאב קיִוֲחמ זי

 יתנו יםיִצַח םיקז הָריֵהּהלהלְתמְב י*
 :יִנָא קַתׂשְמ"אְלֲה רַמָאְו ּוהֲעְרתֶא הָּמְר שיאי

 :ןוְדָמ קְּתְׁשִי ןָנְרנ ןיִאְבו שָא"הְּבְכִת םיִצֲע סֲָּאְב>ִײ
 פס :ביִררַחְרַחְל 'םיִּנְודִמ שיאו ׁשֵאְל םיִצָעְו םיִלָחְגְל 'םֶחָּפיי
 :ְןַמָביִרְדַח ּורְרָי םָהְו םיִמַּהלְתַמִּכ ןגְרְנ יָרְבְּד>*
 :עֶר"בָלְו 'םיקלל םיִתְפש שרח"לע הָּפְצְמ "םיִגיִס ףַסָב5

 :הָמְרִמ תש ובְרְקְּו אנוש רכָנ ותְפֶשּבִי
 :וָּבְלַּב תובָעות עבש יִּכ וּבְדְְמִאְתְלַא ולוק ןגַחְידי5

 :לָהָקְב ותָעְָר הָלְגִת ןוִאְׁשמְּב הֶאְנָש הָסְּכִתִא
 :בּושַּת ויִלֶא ןָבָא ללוגו לופי ּהָּב תַחָש-הְרֶכ
 ;הַחְדַמ השי קֶלֶח הפ ויד אָנְׂשִי רֶקָׁשוׁשְל8
 :םוי דלההמ ענתאָל יִּכ רֵחָמ םוויַּב לֵלַהְתִּת-לַא 7

 ְיִתפְׂש"לַאְו ירְכָנ  ףיֶפְדאלְו ךֶזךלַהיי
gem |מ; 1? תיִלְּגְרַמְּב bײלּד | 8 1  רַרֹוצְּכ | * 4ט psצp7  | crrp6 =  

frt (c SE) :v2W] (GMSS) | rr 6םירבע || ° 1  sagittarius || * trsp huc frt10 * =  
etבנזָּב | ל >3155%%5  frtc 6 (képkov)6 יִתיִאְר | 17 *1  Sir 4,21 || 12 4MSS + 

 dl (cf 6) vel conjg 6 בלכ || <16 89 בֶרעְתִמ | % = לֶא | 18 * 1 :םיִצָחְו 61%) |
 ל 1 fit תֶוָמַּב et trsp post הלהלתמכ || 2x * 1 ₪ ַחָּפַמ cf 6 éoxdpa, $t לקטרט |
 ל cf 23,29° || 22 6 uakaxoi cf 18,8 | 23 * frt dl | 2 1 6 6 (\610) םיקלח | 41

 6 Vrs Q ויָתָפְׂשִּב, א ות-- | 26 0: הָסֶכִּת; 1 6 עפ הָּסַכְמ | 7 6 ויִלְע <;
 ד ד |:

6 6 legitur, 12 עלקו pr (ללגו | 28 Var? (Kiml i) 137; 6 aaeeiav (cf כד 
= purus); 1 ? 4 (et 1 ₪1 NW) cf Hi 1223) | Cp27,21? .לַאו 
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 :םֶהיְֵׁשִמ דֵבָּכ ליֹוֲא סעֶכְו לוָחַה לָטגְו ןֶבֲא בכי
 :הָאְנק נפל דמעי יִמּו ףָא ףָמְׁשְו הָמֲח תירזְכַא+
 :תַרְּתְסִמ הָבֲהאַמ | הִָנִמ תחכות הָבֹוט
 :אנוש תֹוָקיִׁשְנ תוחָּתעַנְו בהוא יִעָצַּפ םיִנָמָא

 :קותְמ רַמ"לְּכ הָבַעְר שָפְנְו תֶפְב סּוְבְּת הָעֵבָׂש שָפְ
 :ֹומּוקְמִמ דדונ שיא ןּכ ּהָנקדןמ תֶדָדונ רוע

 ׁשָפָנ"יתצֲעַמ והער קָתַמ בָליחַׂשִי תרטקו ןָמָׁש
 יְָריֵא םֹנְּב אובָתְ לא 'ךיִחֶא תיבּו "בעת ְךיִבֲא 'העְרְו עֶר

 :קוִחָר חֶאַמ 'בורק ןָכָש בוט
 :רָבָד יִפְרִח הָביִׁשֲאְו יֵּבִל חשו יִנְּב םכֲח יי
 :ּושָנַעַג ּוָרְבֲע םִיאָתֿפ רֶּתְסַנ הָעָר הָאְר םּוְרְעיי

 הלב הָיְֹכְנ דעְבּו רז ברע" ובחיי
 :ֹול בֵׁשֲחַּת הָלְלְק םיֵּכְׁשַה ירקְּבַּב לּודָג לֹוָקַּביוּוהֲעַר ְּךֶרֿבֶמיצ
 :יהָנּתְׁשִנ יםינְוְדִמ תָשֶאְו ריָרְגס םיְּב דרוט ליפ

 :אָרְִ וימי משו חור ְךנְפָציִ
 :ּוהער"יִנְּפ 'דַחְי שיִאו ירַחָי לֶוְרבְּב לרבי
 דָּבְכְי ויָנֹדֲא רמשו ּהָנְרִפ לבאי הָנֲאָת רצניי
 :םָרָאָל םָּדֲאָה בל ןּכ םיִנפַל םיִנָּפַה םִיֵמַּכיפ
 :"הָנָעַבְשִת אל םדֲאָה יִניִעְו הָנֶעְבְשְת אל *הדְבַאְו לאש
 :וללהמ יִפְל שיא .בַהְּז רּוכְו סבל ףֵרצמי
 יִלֲעּב תופירה ְךֹוְתּב ׁשמְכַמַּבוליֹואָה-תֶא ׁשֹוְּתְכְּת-םָא>>י

 | סם | יִּתְלּוא ויָלָעַמ רּוסְתדאְל

 :'םיִרְדְעל ףְּבְל תיש ףבאצ נפ עדת עֶר
g = crrp, 16 6 (kara-מ | NITI )]וא6דוא0 = 1 frtc 6 (ff 6600000 ]? ex6 1  

 pnyvurai 56 טח6 duurrwudrwv) NY העְרְקְתַמּו (ץel -תַכָּצעַמ עַרָקְתָמ) |

 **ro 516 QJ; 066% nya, KOr הָערְו | 9 ] בזעת | <1 5% חֶא | % קזל
(14MSSKer)1 :ףדיא || *1 בורק | ז2 16 %5*131155 36 רתסנ) ₪ ושנענו  * al 

 ;cf 20,16 || 14 = ₪ add נָכָרִיcf 22,3 | 13 1 6 6 D םכשה רקבב >= |
 15 * cf 23,29" | ל 1 הָתְושַנ | צ 16 ;cp 6 אֵרּקִי ןיִמי ּהָמׁשּו הָׁשָק חור ןופַצ |

Suoia)19 1 6 6 0 [00א]  | MNז7ָ 516 84 דָחָי (5 דַחָי | ל 16 6864  
 ומָּכ | 200 וד-- vel ןוד-- | ל 6-:ןושְל ונע םיִליִסְכּו ויָנִע הַצֹע הָוהְי תַבֲעּוּת
:steaסpoויָלְלֲעַמ; 1? ₪; 6  sכז 6 ויִלְלַהְמ, 9 1ל--; קצק | (prb in 48 exc) 
 : תֵעָּד רֶׁשָי בֵלְו עֶר ׁשֵכבִמ עֶׁשְר | בל cf ad 20 || v 22 nonn vb m cs dl (שתכמב

 et וילעמ >3(6)) | 23a 6 23 5 6 invers || * 1 ft 6 6 ףךיִרְדְעְל .
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 :ירוד רֹורְלי ירְזנ-יםִאְו ןָסֲח םָכּועְל אל יבא
 :םיִרָה תֹובְׂשַע ּופָסֶאְְ אָשָד"'הַאְרְִו ריִצָח יהל
 :םידּותע הרש ריִחִמּו ףשובלל םיִׁשָבּכ<

 ְיִתורעֶגְל םייח\ תי םָחְְ חלל םיֹוע בלחו יו
 :חַטְבִי ריִפְכּכ 'םיקידצו עַשְר ףדֹריִאָו וסני 85

 ְּיִרֲאי ןְּב ערי" ןיבמ םָהֲאְבּו יִהיֵרְׂש 'םיִּבר יץֶרָא עשבי
 :םֶחָל ןיִאְו ףתס רֶמְמ | םיִכַד קשעו 'ׁשְר רָב
 :יםָב ּורָגִתִי הָרות יִרְמְשְו ִעָשְר ּולְלַהְי הָרֹוִת יבְזעּ
 :לָכ ּוניִבָי הֹוהְי יֵׁשְקַבְמּו טּפְׁשִמ ּוניבָאְל עֶר"יֵׁשְנַא
 :ריִשָע אּוֲהְו םִיַכְרְּד ׁשֶקעַמ וָמְתְּב ךלוה שְר-בוט6
 :ויִבִא םיִלְָ םיללוָז הערו ןיבמ ןַּב הֶרְוְּת רצוני

 נקי םילד ןגוחל | תיִּבְרּתבְו שגב ונוה הבר
 :הָבֲעֹוּת ֹותָלְפּת-בּנ הָרות עָמָשִמ ֹונְזֶא ריִסַמּפ

 "לֲחְני םיִמיִמְתּול לופודאוה וִתּותְׁשְּב עֶר ְֵּרָרְבוםירָׁשְי הגשמי
 :*בוט | :ונרקחי ןיִבַמ לַרְו ריִשָע ׁשיִא ויָניֵעְּב םֶכָחְיי
 :םֶדֶא שָּפְחִי םיִעָשְר םְּקְבּו תֶרָאְפַת הָּבִר םיקידצ ץֶלֲעַּבי
 :םֶחְרִי בזעַו הָדֹומּו יל אל ויָעָשַפ הָסַכְמ
 :הָעְרּב לופו ובל הָשקמּו ריִמַּת דָתַפְמ םֶדֶא ירָשַאיי

 :לֶדיסע לע עֶׁשְר לשומ קש ברו םֵהָנייֵרֲאי
 :םיִמָי ךיִראְי עַצָב "יאנָש תוקשעמ יבָרְו 'תונּובְּת רֶסָח ידני
 :ףבּוכְמְתיהלַא סוני ירוב-רע' ׁשָפנ"םדְּב קְׁשְע יםְרָאיז

 :יתֲחֲאְּב לִי יםיִכָרְּד שקֶעְנְו עֶׁשְוי םיִמָּת ךקוהי*
 ׁשיִר"עַּבְשִי םיקיר ףִדְרְמּו םֶחָ"עּבְׂשִי ֹותָמְדֲא דבעיפ

 24 51 6 68 ןיִאְו | ל ;dub קזקs? רַצֹא | = א רוד רֹוּדְל, 0 'דָודל |
(w 232) | 27 dlcתאָנִמ  prpsהעְרְנְו ;  kai kepeic; 1 fitהָלָּכ | 5 6  prps25 °  

1c 6 pis| (sMSS) | 2516 6ל  | (MSF)6 םֶנ  Cp28,1°lc6 |  
 ץירע | * 1 6 6 םיִביֵר !ve תֹוביר| < 1 6 6 ורועי !ve הָנרֹעַת | 1c 6 (אז-
 00606 0006) עדי )ךיראי טגז >6) | 3 * 6 רג | * 6 עֶׁשְר?; 1 ₪ ריִשִע |
 4 * 686 עַשְר (עַשְר ו (pau | "1 וב | 6 32 ויָכָרְּ 9 םיִכ--, 6 ? = 4 |

prb dl (gloss) | 9 1 frt 613,20 | 8 86 תיִּבְרִתְבּוג 069 'תו;  sed cf7 6 העַרְו  

hemi-בוט + 1  dl (add); 6 post4/155*=) | ל*  (cf36 ריֵּכסַמ | זס *1 ותְחַשְּב  
 stich || 12 6 6\(סאסשזסו )= Al, vel = שָפַתִי ?); 1 8 6[ צ 28 || 16 * ₪ 1 ||

Aיִאְנש, 0 אָנש | 17° 6  Kאנשו;  Vrs16 טפ בר | %1 6 > | niNian5 6  
 (ד ;min) | °° dub 6 וברע || < add+6 | 18 * 6[ צ 6 || ל 6995 cic א

 1 6 3 (אצמוגב) :תַחַפְּב vel תַחָשּב
 = דו



2216 PROVERBIA 1059 

 :הָקִָי אָל ריֵׁשֲעַהְל ץֶאְו תֹוָכָרְּביבִר תֹונּומָא שיא
 :רָבָנ"עַשְפְי םָחָליתַפזלַעָו בֹוָמדאל םינפ"רָכַה
 :ּוָאבְי רפֲח"יּכ עדיאל ןוַע ער ׁשיִא ןוהל לָהָבְג>-
 :ןוׁשָל קילחממ = אָצְמְי ןח ירח םֶדָא ַחיֵבֹו
 :תיִחשמ שיִאְל אּוה רבֶח עׁשֲּפ"ןיִא רַמאָו ומַאְו ויֵבָאו לזוג

 :ןֶׁשְרְי הָוהילע חָטבּו ןוָדְמ הָרָנְי ׁשפג"בֲחְרי
 :טֶלָמְי אּוָה הָמְכְחֿב ךְלוהְו ליִסְכ אָּה ֹוכְְּב חמוביי
 :תֹורֲאְמ-בר ויָניֵע םיִלעמּו רוסחמ ןיִא ׁשֶרָל ןַתֹוניז

 :םיִקיִּדצ ּובְרי םֶדְבֶאְבּו דא רַתָּסִי םיִעָשְר םּוקְּבי*
 :אָפְרמ ןיִאְו רֶבָשַי עַתַּפ ףֶרָעְ'הָשְקִמ תּוחְכְּּת ישיָא 9

 :םַע חְנֶאַי 'עָשְר לָשְמְבּו םָעָה חַמָשְו םיקידצ 'תוָבְרַּב
 :ןוְהרֶּבַאְי תונוז העֹרְו ויָבָא חַמָשְי הָמְכֲח בָהא-שיא
 :הָּגַסְרֶהְי תמורת ׁשיִאְו ץֶרָא דימעי טְּפְׁשַמְּב למ

 :ויָמעְפ-לע שרופ תש  והעְר"לע קילֲחמ רב
 :ַחַמְָׂו ןורָי קילצְו 'שקומ עֶר ׁשיִא יעשַפְב
 :תַעָד ןיִבָי-אְל עשר | םיֶל ןיִב קידצ עדיז
 :ףִּא ּוביִשָי םיִמָכְחְו הָיְרִק ּוחיִפָי ןֹוצָל יׁשְנֲא*
 :'תחָנ ןיִאָו קמָשְו זגְרְו ליִנָא ישיאדתֶא טְּפֶשַנ םֶכָחשיִא
 :ושפנ ּושקבי םיִרָשיִו םֶתּואָנְׂשִי םיִמָד יִשָנַאיפ
 :הָּנָחְּבַשִי ירֹוחֲאְּב םֶפַחְ .ליסב איצֹוי וחּורלָּכיי

 :םיִעָשְר ויִתְרָשְמלְּכ רֶקשירַבְדְ"לע בישקמ לש
 :הוהְי םָהיִנָש יֵגיִע ריִאמ ּושִָּפַנ םיִכְכִּת שיִאְו שָרי
 :ןוכי דַעְל ואְסַּכ םיִלּד תָמָאְּב טפוש למ
 :4 :ומִא שיבמ הֶלָשִמ רענְו הָמָכָח ןִּתַי תַחַכֹותְו טֶבש5

 :זארי םֶתְלּפַמְּב םיקידצנ עשפ- הָּבְרִי םיִעָשְר תֹוברְּבפ

21 ut 24,23 | 22 6 ִדָסֶח | 23 6 (6000¢) ֹוחרָא, 6 יומדק )coaמ /0( <5; 1 

Iאַַי (1MSF=) et trsp post ןושל || 24 dl (gloss vel - | 6 20,151? אנוש 
cf 12,1; 15,10 || ל ins ₪66 56; 6 npn | 2° 6 (Erkwuiatopévwv) תזכְרֶבְּב ; 

  6 287 | 4 6 (rxapdvopoc)ספ תּודְרּב | ל 1 6 5155 טמפ םיִעָשְר | 3 6 הָעְרְו

  cf 12,13 || * prpsעשְפְּב | ל 56 שקּומ  velעֶׂשָפְּב  ppתיִמְרַּת || 6 * 56 ועָשְפְּב א
 |  ($C) nl) (a nnn)(א0ד חד סס6)  (1MSF=) | ₪ 5 ₪6 61 || Plc 6ץּורי 0
ro 1 םיִעָשְרּו vel, si 4 1, ₪ postea גרקבי cf Ez 34,11 | 1151 4+ונורַח | 6 
6 (rawievera) ךשַחי cf 56 הנבשחי; 9*15 5 הנחכשי | 16 prps nֹבְּרְדו 
0 



 1060 ילשמ 309—29,17

 ְֵׁשְפַנְל םינדעמ ןֵּתיִר ְּךֲחיִניִֵּנַּב רפיק
 ּוהָרְׁשַא הָרֹוּת רָמשו םַע עֶר ןוזח ןיֶאְּביי
 :הָנעֿמ ןיִאְו ןיֵבְנהְכ דָבֲע רָסָנזאְל םיִרָבְדְּביל
 ּוּנָמִמ ליִסָכְל הָוְקִּת ויָרָבְִּב ץֶא שיא ָתיֹוָח>
 :ףוְנֶמ הָיְחְי ותירחאְו ייְָּבע רַעָּנִמ יקגפְמ=י
 :עַשְּפִבב הָמֲח לעְבּו ןוָרְמ הָרָנְי ףא שיאי
 :דבְּכ ְמְתַי הורד לַּפָשּו ּונכיְִׁשַּת םֶדֶא תא
 :דיָגַ אָלְו עַמְׁשי הָלֶא .שְפַנ אנוש בָנג"םע קלוחא
 :בָנְׂשִי הָוהיִּב הָמּובּו שקומ ןֵּתִי םֶרָא תְּרָח<
 :שיאדטפשמ הָוהְיִמּו לשומדיִנֶּפ םיִשְקבְמ םיִּבר5
 פ | ְּרָדרַשְי עָשְר תַבַעּותְו לֶנָע שיא םיקידצ תֶבעּותז

 יאָשמַה *הָקְיְִּב רוגבי 90
 :יִלָבִאְו לֶאיִתיִאְל ילֶאיִתיִאְל רֶבָּגַה םָאָנ
 :יל םָדֲא תֶניִבְאָלְו שיא יִכנָא רַעְב יב
 :עֶדֲא םיִׁשֹדְק תַעָדְו הָמְכָח יֵּתָדְמְל"אָלְד

 יויָנְפָחְּבוֲחּור-ףסָא יִמ דיו וםימְׁש"הָלָע ימי
 ץֶרָאיַפְּפַאלּכ 'םיקה יִמ | .הָלְמְׂשַּבוםִיַמ"רַרָצ יִמ
 :עֶדִת כי ונּב-םָׁש-הַמּו ומָש-הַמ

 :ֹוּב םיסוחל אה ןְגֶמ הַפּורצ ַהֹלֲא תֶרְמֲא"לָּכפ

 פ | יתְבזְכְְו ְֶּב ַיִכֹויְּפ ויָרָבְלע סות
 :תּוָמָא םֶרָמְּב יִּנָמִמ עְגֶמִּתדלַא ְּךֲתֲאַמ יִתְלֶאָש םִיַּתְׁש
 יִנָמִמ קחְרַה בָזְכְדרבְדּוו אשל
 :יִקִח םֶמָל יֵנֿפיֵרְמַה יִלְּתְתְִלַא רָשַעָו שאר
 יהָנהְי ימ יּתְרַמִאְו יִּתְׁשַחְכְוועּבְׁשָאפ
 ס = ויָהלֲא םֵׁש יִּתְשַפְתְו יִּתְבְבְנְו ישנו

éEnynrns || 19 16 6 (Uroxoicerai) 56 nym || 21 5 1 6 6 (65 karo-18 6  
1c 6 (oikérnsg éorar) TOY | 5 1 6 6 (Gouvnengerat)ל  || craraig) pm 

prps Jag | 22 6 esdpusev | Cp 30 6 postןונאמ )= ןונמ) ;  vel HאJJ ₪ 
 cק 26 | ז ** 6 םֵחָקְו יִנְּב רּוג יִרָבְּד | ל 6 עerava; prps ממ vel יִאָשַמַה | 1

 ₪ bis לֶא יִתיִאְל 3MSS(; prps (minus bene)( ל יִּתָא ול || % 6 לכַאנ; 1 ₪ לָכָאְו
 Ex) 39,32( | 3 "7 16 6 יִתא דמְל לַאו ₪ יִנדְמְל | 4 * 6ונְצְחְּב | *1 6 6

et dl ? (gloss ex 111 38,5 ?) | 5 6קיִזָחָה < קס5 :"סְפַאְּב ("לָּב >668) || = >6%  

cfad 20,13.ל  | aH | 9 * SAR18,31 | 8 15 בזכ ₪  cf w0600 ; 1? הוהי  



30,101 PROVERBIA 1061 

 :ּתְמָשֶאְו ךֶלֶלקיְְּפ ונראדלֶא דָבֲע ןׁשְלַּתלַאיײ
 ְֵרָבְי אָל ופַא-תֶאְו לכי ויָבָא ריי
 :ץֶחְר אֵל ותָאְפַמו יניִעְּב רּוָהְמ רודי
 :ּואָשְנִי ויִפַעְפעְו ויגיע ּומְרהַמ רוי
 ויָתֹעְלַתָמ תיִלָכַאמְּ וינש תֹובְרֲח ורוד

 יבה | "בה תונָב יש | הקלע:
 :ןוה ּורְמֲא-אְל עַּברַא הָנעְבְׂשִת אל הָּנַה שולש

 וה הָרְמפִיאל שאז .םִָמ הָעְבׂש"אְל ץֶרֶא םחָר יער לואי
 םֵא"תַהְקִל דבָתְו בָאָל געְלתיןיַעי

 פ | רָשָניִנֶב ָהּולְכאְוו לַחָגייַבְרע ָהּורְָי
 :םיִּתְעְַי אָל ָעְּבְראְו יִנָממ ּוְלְפַב הָּמַה הָשלָשיי
 רוצ ילע שָמָנ ךְרָב םִיִמְשַּבורֶשָּנַה רד

 :הָמלעְּ רֶבנ ְּךֵרָדְו םיזבלב הָינֲאיְָּרְ
 :ןְָא יִּתְלַעַּפ"אְל הָרָמֲאְו ָהיִפ הָתֲחֲמּו הָלֵכֲא תַפֲאָנְמ הָשֶא ְּךְרְּרו בי

 :תַאְׂש לכותדאל עבְרַא תַחַּתְו ץֶרֲא הָזנְר שולש תַחָּתְיי

 :םָחליעּבׂשְי יּכ לבנו ולמי יכ דָבֲע תַחָתי
 ם | והָּתְרַבִּג יׂשֵריִתיִכ הָתְפְׁשְו לֶעְּבִת יִּכ הָמּונָש תַחָּת

 :םיִמְּכִחִמ םיִמָכַח הָּמַהָו ץֶרָאיִגטְק םַה הָעָּבְרַא=י
 :םָמְחַל ץוקב ּוניכָיַו זָעדאל םע םיִלְמָנַה5
 :םֶתיִּב עֶלָּפב ּומיִׂשיו םּוצַע-אְל םע םיִנפְׁשי5
 :ולְּ ץצח אָצִי הבְרַאל ןיא למל
 :ךלמ יִלָביִהְּב איָהְו שָּפַתִּת םִיָדְִּב תיִמָמְש5
 :תֶכָל "יִבָטיִמ הָעְּבְראא .דעצ יִביִטיִמ "הָּמַה השש
 :לֶכייִנַּפִמ בּוׁשי-אָלְו הָמָהְּבַב רוב שולע

 מע יםּקְלא ְךֶלֶֹ שיתדוא םִיָנְתְמ ריר
ro 16 0 TN, K iJ— | 14 1 ₪ הָמְדאַמ | 15 °° cnp | ל 6 rpeic | 

5 mlt MSS ב min || 16 * nonn vb exc || ל 6 )0606 (pro (6סט? | 17 16 

6 (ripac) ap? (hebetudo) vel nl] (v 17 add) | 18 1 c 0 ,הַא 
 : * |  20 add | 21 dlc 6 | 238 et b in 6 inversא עַּבְרַאְו | צ

(exBdAg) שרות (1MS*=) vel wn | 24 1 6 689 םיִמָכְחַמ | 28 1 6 

(ebdAwrog dv) WDRR | 2g * dl? | 2: ֵטַמ | 30 6 'הֶּבִמ | צ 31 זק' : 4 sic 

Occ; Or .םק ליַת psזp ;(9) םוקדלא 



 1062 ילשמ 31,22—30,32

 :הָפָל דָי יִתֹוודםֲאְו אָשְנְתַהְב ָתְלֶבניםא'י
 םָד איִצוְי ףַא-ץיִמּו .הָאְמָח איִצוי בֶלָח ץיֶמ כי

 ס ביר איִצְוְי םִיֿפַא ץיִמ"

 :וָמָא ּותְרְסְורָשַא יאָׂשַמ ּךֶלָמ 'לָאּומְל יֵרְבַּדי 1
 :יָָדְנירַּב הָמּו יָנְטְּבירַּב-המּו יִרְּבהַמ<

 :ןיִבָלִמ תֹוחְמַל ְּיִכְרְדו - ףליח םיִשָנל ןתת-לַא
 :רֶכׁש 'וַא םיֹנְזורְלּ ןינזותש םיִכָלְמַל לֶא | ילֵאֹומָכ וםיִכָכָמַל לָא+
 :ינְעיְִּבלְּכ ןיִת הָּגשיִו .קָתְחִמ חְּכָשְיְו הָּתְׁשִי" פי

 ישָפָב יֵרֲמְל ןייְו .דָבּואָל רָכׁשנְת*
 :דֹוע"רָּכזִ אָל ולמעו ושיר חַּכֶשְיְו הָתְׁשִיז

 :ףולח יגְּלְּכ ןיז"לֶא םֶלאְל ךיִפחַתָפ*
 פ  ןויְבָאְו יִגָע ןידו |. קֶדָצ"טפְש ְךיִת"חַתּפי
 :ּהָרְכַמ םיִניִנָּפִמ קֹחָרְו אָצִמַי ימ לוח תשא" ₪
 :יִרָסִחָי אֶל לֶלָשְו ּהָלָעַּב בל ּהָּב הַטָּבי ם

 :ָהְיִיַח ימי לכ עָרְדאלְו בֹוָט ּוהָתַלְמָּנ יי ₪
 :ָהיִַּכ ץּפֲחָּב שעתו םיִתְׁשִפּו רָמָצ הָשְרָבי ד
 :ּהָמְחַל איִבָּת קָמְרְמִמ רחוס תּינָאָכ הָתְיָהי ה
 :ְהיָתֹרֲענְל קחו ּהָתיֵבָל ףֶרָמ ןתתו יהל דְּּםָקָתויפ 0
 :םֶרָּכ ָעֶׁטְג היפ יָרְּפִמ ּהָחְקִּתו הָרָׂש הָמְמְזיֿ ₪
 :יִהיִתֹעורְז ץַמַאְּתַו ָהיֶנְתְמ וּוֲעְב הָרָנָחִז ₪
 :הָרְג לילב הָּבְכִי-אְל ּהָרְחַס בֹוטְיִּכ הָמַעָמיי (ט)
 ְָלְפ ּוכֲמָּת ָהיֿפַכְו רושיִּכב הָחְלַש ָהיֶדְופ ₪
 :ןויִבָאְל הָחְלַׁש ָהיֵדיְו יֵגְעָל הָשְרֶפ הָּפְּב כ
 :םיִנָש שָבָל ּהָתיֵּב"לְכ יִּכ :ֶלָשַמ הָתיֵבְל אָריִתדאְליו ל
 :הָשּובְל ןָמְגְרִאְו שש הָקְ"הָתֶשָע םיִּדבְרמִי מ
 32 = crrp | 33-75 add vel var | Cp 31, ז < 6 יִרָבְּד | ל 6 לאדומְל |

stich | 3 dub; 6 DI; 86 + םספפ  (cf 63) | v 2 dub; in55 1 אשמ ךלמ  
hic incip cp 31 | ** prbֹוחַממל | 4 8  velתוחמְל  sקprתֹוחַמְל, 6 תֹוהָמַאְל;  

(Nit) | 5 6 plur | 8 inc;הוא  vel 1 fitל א וא,1? 6 סע יא;  | Var 

 prps :ילח | צ זס--ףד*' in 6 post 4l 29,27 | זז :ins fit ּהָל cf 6 ff דסו0דמ ||
Q Vrsעטָנ  Kהיתרענל קחו | 16  ftt dim cs, al dl13 686 'חכ | 15 =  

 הָעָטַנ; 1 prb :pO] et dl םרכ 17 6+ 6% prov || 18 K | (=*add; <:MS) ללב,
 9 הֶליִלַב | 19 .dub | 2r MSS יִנָש; 69 םינש; 1? ןש ve שיש 2.



1-1 PROVERBIA 1063 

 :ץֶרָא"יַנק"םִע וָבָשְב ּהָגָעַּב םיִנָעְשִּב עֶדני )
 :ינָעבְכל הָנְתָנ רוגחו רֶכְמִּתו הָתְׂשֲע ןיִנס ס
 :ןורחַא םויֶל קַמְׂשִּתֹו הָשּובְל רֶדָחְודְעַיי ש
 :הָנושָלְילע דָסָתִתַוְתְו הָמְכָהְב הָחְתַפ היפ ₪
 :לכאת אָל תּולצַע םֶחָלְו ּהָתיִּב תֹובְליַה היפו (צ)

 :הָלְלַהְיו ּהָלְעַּב ָהּורׁשֲאיו ָהיֶנָב מק ש)
 ּ:הָנָלְּכ"לע תיִלָע ְתַאְו לִיָ ּוׂשֲע תֹונְּב תּוְּבַרפ (ר)

 :לֶלַהְתִת יאיָה יהָנהי-תַאְרִי הש יפו לָבָהְו ןחה רקָשיי ₪
 :ָהיִשַעִמ םיָרְעְׁשב ָהֵּלָלִהיִו ָהיְָי יֵרְּפמ הָלּונְמִיי (ת

v 25 (ע) in 6 post 26 (9) cf Thr 2—4% | 27 1 6 Q Vrs תוכיִלָח,ה א 
 . >2MSS; 12ל |  vel simתֹּוכְליִה | 30 **]1 6 6 הָניִּב תָשָא



BAN 

 םָּת אּוהַה ׁשיִאָהוהָיִהְו ֹוָמְׁש בויא ץּוִעץֶרֲאְב הָיָה שיאי 1
 שֶלָשְו םיִנָב הָעְבַׁש יל ודל :עֶרַמ רֶסְו םיִהְלֶא 'אריו רֶׁשיְו
 ׁשֵמֲחַו םיִלַמְג יִפְלַא תׁשְלְׁשּו ןאַצהיִפֶלא תַעְבְש הנקס יָהְיַוי :תֹיְנְּב
 יהיו דֶאַמ הָּבִ הְָבִעְ תונותא תֹוֲאַמ ׁשֵמֲחַו רֶקְּב-דֶמֶצ תֹוֲאַמ
 תיִּב הָּתְׁשִמ ושעו ֹויָנְב ּוָכְלָהְוצ :םֶדְקיִנְּב-לְכִמ לודֶּנ אּוהַה ׁשיִאָה
 :םֶהָּמַע תוָּתְשל לכַאלז םָהיֵתְיְחַא יִתׁשְלְׁשְל י ואְרְקְו ולו ומי שיא
 קבב םיִּכָשַהְ םשקיו בויא חלשיו הָּתִשַמה ימי פיקה יִּכ יהיו

 בוא רָמָ יב לכ רפְסמ תולע הָלֲעָהְו
 םֶבָבְלּב םיִהְלָא 'ּוכְרְּו יב ּוְטַח ילּוא |
 םיִהלֶאָה ונְּב ואביו םויה יִהי ס :םיִמָיַהדלְּכ בוא הָשְעְי הָכָּב
 ןַמָשַהְלֶא הָוהְי רָמִאיַנז :םֶכותְּב ןטשה"סנ אוב הוהי-לע בֶצְיִתַהְ

 ַהְתהמו ץֶרָאְּב טּושַמ רמאיו הוהְיתֶא ןַטְׂשַה ןעו אָבּת ןיאמ
 ןְטְשַה-לֲא הָוהְי רָמאַו8 :ּהּב

 ץֶרֲאַּב ּוהֹמַּכ ןיִא יִּכ - בויא יִּדבַעדלע בל ָּתְמַשה

 :עָרמ רֶסְו םיִהלֲא אָרְי רָשיְו םָת שיא
 רָמאיַו הָוהְידתֶא ןַמָׂשַה ןעײופ

 :םיִהלֲא בא אָרָי םָנֲחַה
 ביִבָּסִמ ּול"רְׁשֲא-לָּכ דַעְבּו ֹוָתיֵּב"רעבּו ודעב יִתְכַש תא אָלַהי

 :ץֶרָאְּב ץֵרָּפ ּוהָנְקִמּו ָּתְכַרָּב יְדֵי "השעמ

 ל"רְׁשֲא"לֶכְּב עַנְו די אָניחַלְׁש םָלּואְויי
 ָָכְרבְי נפל אסא

dl 6 21155%59 4ל  || */s fere huius libri <6 || Cp 1, 1° 6 (Avairidy) Py 
 ו 6 58: 23 | 4 * 61 ? 6 6 | ל 61 6 99*15 9 ת || ₪ * 6 406 | ל 0

vel MQW cf Vrs et w 103; IRמ, ץֶאְנ, לַלְק D vel euphemismus pr ֶl), 

cf 5.זז  || ‘W—4 ָתּפַס || * 636 MSSFזס *  | cf2,321,10. 13 | 8 155\16* לֶא  



1 ,3 IOB 1065 

 ןַמְׂשַה-לֶא הֶוהְי רָמֲאיניי
 דדי חַכְׁשת"לַא ויָלֵא קר יב ֹול"רָׁשֲאלְכ הגה

 םיִלְכָא ויָתֹנְּו וָנָבּו םִיַה יִהְיַו5 ם :הָוהְי יִנָּפ םֶעַמ ןֶפָשַה אָצָיַ
 רמאינ ביאלא אב ְךָאְלַמּוצ :רֹוכְּבַה םֶהיִחַא תיִבְּב ןיי םיִתְׂשְו

 :םֶהיִדְי-לַע תוער תונתַאָהְו תושרח ּויָה רֶכְּבַה

 בֶרָחייִפָל ּוְכַה םיִרְעְגַה-תֶאְו םַחְקִַּו אָבׁש לָּפִתַוי5
 ְִכ דיִגַהְל יִּדבְל ןְגַא-קר הָמְלְמַא

 רמאיו אָּב ּהֶזְו רַבדמ הָזו דועיפ

 םֶלְכאְּתִנ םיִרלַָּו ןאּצּב רעֶבַּתַו םִיַמְׁשַהְןִמ הָלְפָנ םיַהלֲאׁ שא
 :ךָל דיִגַהְל יִּדְַל גַא-קר הָמְלְּמִאָ

 רמאינ אָּב הזו רֵּבַדְמ הָזודֹועי
 םּוחקיו םיִלַמְגַהְ-לַע ּוֵמְׁשִפַו םיִׁשאָר הָשלֶשוּומָש םיְשַּכ

 בֶרָחיִפָל ּוּכה םיִרָעְּנַהתֶאְ
 ל דיִגַהְל .יִּדַבְל יִגֲאזקַר הָטְלָמִא

 רָמאיו אָּב הָזְו רַּבַדְמ הֶז ידע
 :רֹוכְּבַה םֶהְיִחַא תיִבְּב יי םיִתְשְו םיִלְכָא ףיִתּונְבּו ךיְִּב

 רָבְדִמַה רבו הָאְּב הָלּודְּג ַּור הָּגַהְוי
 ּותּומָיַו םיִרֲעְנַה-לע לפיו תִיַּבַה תווָנַּפ עֵּבְרַאְּב עני
 :ָּךָל דִגַהְל .יִּדַבְל ינאדקר .הָמְלְמַאָ

 :ּחָּתְׁשִיַו הָצְרַא לפיו ושארדתא זנו ולַעְמדתֶא עֶרָקיַו בויא םקיוי
 מאיו

 הָּמׁש בּושָא םָעְו יּמֲא ןָמָּבִמ "יִתְצָי םֹרע
 ְָרבִמ הָוהְי םש יֵהְי חָקָל הָוהיִנ ןַתְנ הָוהְ

 פ | :םיקלאל 'הָלְפִת ןֵתְניאָלו יבוא אָטְחִאָל תאזלְבְּב*י
 דם אֹוָבְיו הָוהְי-לע בְָּיְתַהְל םיֵּהלֲאָה יִנְּב ואביו םויַה יֶהְיַוי 2

 יא ןפְׂשַהילֶא הָוהְי רֶמאָיַי :יהוהְי-לַע בְֵתַהְלי םֶכֹתְּב ֹןמָׁשַה
 ךלהְתהְמו ץֶרָאְּב טָׁשִמ רמאינ הָוהְיתֶא ןַטָׂשַה ןעיו אָבְּת הנ
 ןָטְשַה-לָא הוהְי רָמאיו ּהָּב
 13 dl c MSKen3° $cfv 4 6 18 | 14 51155*= ןה-- | 16 63 םיעל(ב)ו

(Tp) | * dl 6 2MSSKe= 8כאת + 600106 | 18 *1 6 181155 דוע ' deinde6  

cf v 13 | rg 1 עַּגְּתַו | 2ז * ca 20155* ‘nN | 22 ° 6 -ך 306 | * 0 
pro הֶלוע הָלְבנ הלתפ*? | כ 2, 1 7" <6 et prb 1 
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 1066 בויא 24-34;

 ץֶרָפְּב והמכ ןיִא לכ = בויא יְֵבַעדלֶא ל ָתָמׂשֲה
 עֶרַמ רֶסְו םיָהלֵא אְרְו רֶׁשיְו םָת שיא
 :םּנח וְעְלַבְל ֹוב יִנָתיִסֶּתַו ותָמְתַּב קיִזֲחַמ ונעו

 רמאיו הָוהְיתֶא ןַמָשַה ןעיו+
 :ושפנ דַעָּב ןֶתִי שיִאָל רֶׁשֲא לבו רוע-דַעְּב רוע

 שְּלָאו ומלא עגו די אָגיחַלׁש םלּוא
 :יֶּבְרבְי ְּוַנְפלָא אלא

 אצל :רָמָש וְׁשְפנ"תֶא ּךַא דוב וגה ןָמְׂשַה-לָא הָנהְי רָמאוֿפ
 רע ולנר ףֹּכִמ עֶר ןיִחְׁשְּב בויאדתֶא ּךיו הָוהְי יִגָּפ תֶאמ ןָמֶשַה
 :רָפֲאָהְּותְּב בשי אּוָהְו ב דֵבָנְתַהְל ׂשֶרָה ול"חקיו* :ודָקְדק
 וּתְׁשֲא ול רָמאָּתַו

 :תֶמְָו םיֶהְלֶא יִּדָרְּב ּךַתְמְתְּב קיזחמ ָּךְדע
 ָהיֶלֲֵא רָמאיַופ

 לם יִרָּבְדְּת תֹולְבְּנַה יתַתַא רֵּבַדְּכ
 לָּבְקְנ אָל עֶרָה"תֶאְ םיהלֲאָה תֶאַמ לָּבְקְנ בֹוטַה-תא

 יִעְרו תָשְלָש ּועָמָשיַויי :ויִתָפְשְב בוא אָטְחְדאְל תאָז"ִלְכְּב
 זַפיִלֶא ומְקַמִמ ׁשיִא ּואֹביַו ֹוָלָע יהָאְּבַה תאוה הָעְרַהלּב תֶא בוא
 -דּונל אובל וְִּי ודעוינ *יתמעַנַה רפוצו יימושה בלבו ל יִנָמיִּתַה
 םלוק ואש ּוהְריִּכַה אלו קוחְרמ םֶהיִניִעְדתֶא ּואָשיִו :ומחנלו ול
 :הָמיִמָשַה םֶהיֵׁשאָר- לע רַפְע ָקְרזִי וע ׁשיִא ערקו ָּכְבִַ
 ולא רַבּד"ןיִאְו 'תוליל תַעְבְשְו םיִמָי תַעְבָש שראל * ותָא ּוָבָשיַרי
 ּוהיֿפ-תֶא בויִא חַתַּפ ןֹכ"יִרֲחַאי 9 :דִאְמ בֵאַּכַה לַדְגיִּכ ּואָר יִּכ רֶבָּד
 :רמאיַו יבויא עו פ :ֹומֹויזתֶא ללקיו

 :"רבג יהָרַה ירמָא הָלְֵלַהְו" ֹוּב דָלְּוא םֹוו דבאנצ
 עפות-לַאְו לעממ הלא והשרדי"לא לףשח יִהְי "אּוהַה סויה

 :הָרְהְג וילַע]

5° 4oMsskes לע cfr, | ל cfs | 7 66 דע, 056 'עְו | 9 * 64+add| 
 ל cf 1,5ל | זס 5 2155 569 + jh || ל ins תא m cs (trsp °( | זז * >64 || * 1 6 6

BaAdod || % 6 6 Zauxaiwv rupavvog || 5 6 6 Mewaiwv Baoi-הֶאָּבַה | < 6  

et dl? || 13 * <21155*5 6 etג = יתנעמה = יִנּועַמַה, יניעמה | 12 >6  
dl? | >6 et dl? | Cp 3, 2 ™ 6 69 prb dl; 8 hic incip cp 3 | 3 ** prps 
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3,526 IOB 1067 

 יּוהָתעבִיי = הָנֶנִע ויִלָעְְּכִשְּת יתוָמְלצְו ךָשְח יּוהלֲאָנִ
 :'םוי יריִרמ

 םיִחְרְי רַפְסַמְּב הָנָש יִמיִּב 'דַחילא ולא ּוהָחְקִי אּוהַה הֶלְיְלַה
 :אבײלַא]

 :ֹוב הָנְגְר אֹוֵבָּתהלַא | דּומְלַנ יִהְי אּוהַה הָלְֵלַה הַּכִהי

 תל 'ררע םיֹיִתְעה יםוייִררא ּוהָבקיֹ
 -יִפַעְפַעְב 'הָאְרי-לַאָו ןָאָורֹוְָלוקי פג יִבְכוכ וכָׁשֲָי

 הרם = הניע לק רתסמ ינְמב ית רגס אל פי
 :עֶנְנָאְו יִתאָצְי ןָמָּבִמ  תּוְמְא םֶחְרִפ אָל הָּמָכיי

 :קְניִא יִּכ םיִדָשדהַמּו םִיָּבְרְב יִנּומְּדִק עּוּדמ
 :יִל חּונְי ו זא יִתְנָש טוקְׁשֲאְ יִּתְבַכְׁש הָתַעְדיִכ

 :ומל תֹובלָח םיִנַֹּה ץֶרָא יִעיְו םיִכָלְמבעי
 :ףָסכ םֶהיִּתָּב םיִאְלִמְמַה םֵהָל בָהָז םיִרָׂשִיע ואי

 :רֹוא ואריאל םיִלְלְעַּכ "היהֶא אלי 'ןומט לָּפְנַכ וא
 :ַחְכ יִעיגְי וחּוני םֵׁשְו דג ּולְדֲח םיִעָשְר םָשיל

 :שגנ לוק ועמש אל וננאש םיִריִסַא דַחָי 8
 :וינדאָמ יִשָּפִת דָבָעְו אּוָה םש לודנו מסי

 :שָפְנ יִרמל םייַחְו רוא למעל ןַתִ המ
 :םיִנֹומטמַמ ּוהרְָּחַ יאָ .תומל םיִּכַחְמַהי

 :ודעּב ולא דשא הרס ּוכְרַּירְׁשַא רָב:

 תנא םִופכ כת .אָבְת יָתָחְנֲא יִמחַל "פליי
 :יל אבי יִּתְרגי רשאו ינְיְתַאו יִּתְדְַּב דחפ יב
 ס וזָגְר אביו יּתְחָנ"אַלְו יִתְטְקָשהאלְויִּתְולָש אל

 - | * prps Qj | 5 6 xaroתומ--כ)  (velתּומ---  cfASEY | * prps'לעגי =
8 cf 7 8.70ר5:,ספ מכ cf ךירנס 606 J, = pb ₪ 88( ] 0 

dl; al DF pr הלילה | 5 16 56 TD: cfGn 49,6 | 7 dlc IMS 688 |82 a 

mw | P1ftc rMsK= על' cf 15,24 | 9 = prb dl (gloss) | 1 Nv | ro 6 
 | םע| ? | 14 crrp; arab haram = pyramida | 15 °° 1'רָב  | ir 69ריס

16 * 6 ékropevduevov || °° 6 66 uhrpag untpéc; pone v 16 prv 12? vel, 
si in loco servatur, frt אל ante הא' c MSKen 99 dl, cf 10,19; prps הָיָה אל | 

17 prps שעְר' cf Jer 4,24 || 20 1 6 6564 ןּתִי | 21 1 6 684 ‘bho | 1 rh 
cf MSKen®o et $ |v 24 add ? | * 1 ? .פל | 

69* 
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 :רָמאיו יִנָמיִּתַה זַפיִלֶא ןעינ + 4
 :לָבּוי יִמ ןיִלְמְּב רֶעָעַנ 'הָאְלִת יל רֶבָד יהָּסְנֲה*

 :קּוְחְּת תוּפְר םִיָרְיְו םיָבַר תְרָפִי הָּגַהי
 :ץֵמַאּת תֹוערְּכ םִָּכְרִּו - ףילמ ןּומיקְי לשוב

 :להְּבִתַו ףיִרָע עגת אָלּתַו ְךיֶלֲא אֹוֵבָּתֹוהָּתַע יב
 :ּיִכְרד םתַו ְְתָנקִּת ַּתְלְסִּכ ךְתֶאְרִי אָלַה

 :ּודָחְכַנ םיִרָשִי הֿפיִאְו דָבָא יִקָנ אּוה יִמ אָנְרֶכְזְ
 :ּוהָרְצְקִ למ יערזו ןוָא ירח יִתיִאְר רֶׁשֲאַב*

 :ּולְכְי ֹוּפַא ַחּוְרַמּו ודאי ולא תַמְשָּנַמ

 ּועָתַנ םיָריְכ יֵגׁשְו לחש לּקְו הָיְרֲא תגי
 :ּורָרְּפִתַי איִבְל יֵנְבּו ףֶרָמדיִלְּבִמ דבא שילי:

 ּוהָנָמ ץמש יֵנְזֲא חקת בגני רָבָּ יִלאְו
 :םישנא-לע המרת לַפנּב הָלֵיְל תנויִזָחַמ םיִּפָעָשּב

 דיִחָפַה יִתומָצַע בֶרְו .הָרָעְרּו "יִנאְרְק דחָּפיי
 :יִרָשְּב "תרעש ירַמַסְּת פקחי יִנָפִלַע ַחּורְו 5

 ּוהֲאְרַמ ריִּכָאד אלו ו "דָמַעְי6
 משא לק הָמָמְּד יי דגל הָנּומְּת

 anon םיִשָי יכלו מ אל ויָָבעְב הפ
 םָדוסְי רפְעְבִַררְשַא רָמחיֶּתְב ִנָכָשַאי
 "בֶרעל רקָּבַמּי :שע-ינפל םּואָּכדי

 :ודבאי חצְנְל םיִׂשַמ יִלָּבַמ ּותַּכִי
 :הָמְכֲחְב אָלְו ּותּומִי יב יםָרְתְי עָפְנדאָלַהְיי

 הנפת םישדקמ ִמילָאְ 2 שיה קי 5

 (ק 4, 2 510% 6 6 TIT cf Qoh 1,16; al minus bene (roAAdkig) הסנ =

 אָשנ cf AOE | Pl ₪ 6 6 (& Kory) .הָאלְת 6[ * | 6 trsp ו ante 'קת ('קתו
cf6 (פו606ו06) לוחה  Plcרד | 14 3 = יגרק | ' vel Ph post5 63(  

Aorror cf 6 |הר--  rpixeg; alש 29,86 || 15 *1? רַמְסִת 6( ש 119,120 || ל = 6  
 16° ?hic nonn vb exc || ל-ל ] גמט6זפ ? 6( 1 19,12 || 18 ?dr. ypapéu.1 הָלָּתַה*

(cf MSKen zr:6 30 ּואָּכְדי  (cf MSKe= 7); 1 frt66 םָא--  (an) = error | I9 
 ןואכדי). Inv 19 vel 20 prb nonn vb exc | 21 * prps םֶדָתִ | 5 39 םֶהִמ |

 כ 5, + 1 804 | 2 22/195**" םעכ



7-06 JOB 

 :םֶאְתַפ ּוהְוָנ 'בוקֶאְו יׁשיָרְׁשֹמ לא יִתיִאְר יֵנֲא
 :ליצמ ןיִאו רפשב וכדי עשלמ ויָנְב רקחרי+

 םיִמַצ ףַאָשְו 'ּוהַחקי םיִנָצְמדְלֶאְו לכאי בערויוריִצק רשא5

 ל :לַמֲע חמצידאל הָמְדַאִמּו ןוא רפעמ אציהאָלו ב6
 :ףוע ּוהיֵּבְנִי ישר - ינָבּ ילו למעל םֶדָאְדיִהז

 :יִתְרַבַּד םיִשֶא םילֲא-לָאְ לֶאלֶא שְרִדָא יִנֲא םלּוא
 :רַפְסַמ ןיִא"דע תואְלְפְנ רקח ןיִאְו תולדנ הָשעפ
 :תוצוח יִנָּפילע םימ חשו ץֶרֶא ינּפדלע רֶטְמ ןתנַהי*

 :עָשי ּובְגש םיִרדְקְ םורָמל םיִלָפֶש םּושליי

 הית םָהיִדְ הָנישְעְתִאְו .םיִמּורָע תָבָשְחַמ רַפֲמ
 :הָרָהְמַנ םיִלָּתְפִנ תַצעו םֶמָרָעְּב םיִמָכַח ךכלי

 :םיָרֲהָצַב ּוששַמְי הָלילכְו ךָשֶחדּושְּנַפְי םמוי+
 :ןויְבָא קָנָח דָיִמּו יםָהיִּפִמ בֶרֶחַמ יעשיויפ

 :ָהיֶּפ הָצְפִק הָתָלעְו הֶוָקִּת לל יָהְּתַויפ
 :סָאָמִּת"לַא יש רסּומּו ַּהולֲא ּונָחְכוְי שונָא יִרָשַא הנה ל

 :הָניְֵּרִּת ןָָיְו ץחְמו ׁשָּבְהְיְו ביִאָכִי אּוָה יב
 :עֶר ָךְּב עַגוײאְלועבַׁשְבּו  ָךְליִצנ תֹורְצ ׁשֵשְּבפ

 :בָרֲח יֵדיִמ הָמָחְלַמְבּו תֶנּמִמ ךְַּפ בָעְרְּבִי
 :אוְבַי יִּכ דושמ אָריִתְדאלְו אֵבֲחַּת ןושל טושְּביי

 :אָריִּת-לַא ץֶרָאָה תָיחְמּו קָחְשִת ןָפְְלּו רֶׂשְל=י
 ְָל"הָמְלְׁשֶה הָדָשַה תִיַחְו  ַתיִרְב 'הָָשַה יִנָבַאדםַע ליב

 אמה אלו 3 ₪ תק םֹולְׁשיּכ ָתָעַרְיְו =4

oe oon 

 3 5:1 שְרשמ | ל 16 65 בקרו 'ריו | 4 47? | 5 *16 68 ורצק | ל 1
cf Ez95 םקלח; 4 םֶבְלֲח  MSKenםיִמִצ = םיִאַמַצ) | 4  (dup) | Sle ASS 

 25,4 et antea ופאשו vel frt melius ּותְׁשְו | ל * 6 דלי 1 דלי | ל 6 ץטח66 =
 tg MS [ 1 + 6 gaזז |  addזס  | v'נ] J? | g 16/155*%5 654שר
  jc ral 66; ca 5הַמ-- | 14 6 םַש-; 1 שש | 151 יו 6%
  2( | 177 d! 6 MSSםותי; ג1 בֶרָחַמ  veבָרָח יִּפָמ; וש יִנָע  ve! 1םהיפ), 564

689 | 18 16 0 Vrs IT (K TT) | rg 1 6 6 שָמ | arl.c MSR 6 
634 ‘WH | צ 22 1 (aupl) | 23 5 6 | ל 2MSSF ץראה; קזק הָמְדֲאָה ] 

 24 6 h) 5 ס00וז0) תּדקפּו | 25 8MSS 66 הֶדָשַה | 26 קזps ךֶלֶחְב.
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 ס ליעד הָּתַאְו הָנַעָמַׁש איִהְִּכ ָהּונְרקֲח תאָז"הָנֲה*ז
 ב

 :רמאיו בזיא עני 6

 :דֲחָיואְׂשִי םִיָנְזאמְּב יִתָיַהְו יִשְעּכ לָהׁשִי לוָקָׁש ול
 :יִנוכְרע] | ועל יִרָבִּד ןפילע | דָּבְכְי םיִּמָי לֹוֵחַמ הָּתעדיִ

 ַהוְלֶא יִתּועְּב יִחּור הָתש םֶתָמֲח רֶׁשֲא יִדָמַע ירש צח יֵּב
 :ּליִלְבלע רוש-הָעְנִי םָא אָשדילע אָרַּפ-קַהְניִה5

 :תּומְלַח ריִרָּב םעט-שי"םַא הַלָמיֵלּב לֵפּת לַכָאיַה

 :ימְַל רוד המה "יִשְפִ יענל האמ
 הלא ןתי יֵּתְָקִתו יִתָלַאְש יאֹוָבְּת ןתו ד ימ*

 :יִנָעְעַבִיְו ודָי רפי יַנָאְכַיו ַתולֲא לֶאיופ
 אָליִּכ  לומָחְנ 'אָל הָליִחְב הָדְלסַאְו יִתְָמַחַּג ידועדיהְתְוי

 :ישודק יִרְמא יתְדַחְ
 :יִשָפַנ ףיִרְָאיִכ יֿפק"המו לחי יִּכ יחפדהמיי

 :ישּוחְנ יִרָשּבְסִא | יחּכ םיָנָבֲא חָּכְימַאיי
 :יֵגָמִמ הָחְּנ יהּיׁשּותָו יָב "יִתְרְזע יָא םאהייי

 :בוזעי יִּהש תֵאְריְו דָסָח ּוהערמ ספל
 :ּורְבַעַי םיִלָחְנ קיִפֲאַּכ .לַחָנֹומְכ ּודְְּב יחא5

 :נֶלָש"םֶלַעְתִי ומיִלָע חַרֶקַהיִּנִמ םירדקה <
 :םַמוקְמִמ ּוכַעְדָנ ֹומֲחְּב ּותָמְבִנ ּובְרְזְי תַעְבַ

 :ודבאיו ּוהתב לע םָּכְרד 'תֹוֲחְרֶא תפל ו
 :ומל"ווק אָבַׁש תֶכיִלַ אֵמּת תוחְרא ּוטיִּבָהיפ

 :ּורפָחְיַ ָהיִדָע ּואָּב 'חַמְבִדיִכ ושב
 :ּואָריִתַו תַּתֲה ואָרִּת אל םֶחָיְיָה הָתַעְהיִיי

 27 1 6 65 ָהְנְעמש | 05 6, 2 16 06869 יִתָוַהְו; א יתיהו | 6
 יִנָורְכְעַי ₪6[ IR 18,18 || 5 61 6 50? | 6 01 + 6 5 מ | ץ 5 6 (ח00000000) עוגרל ;

 ן ? 6 et trsp ל-* post ינוכרעי v 4? | = ₪ק ?; 6 (א)יִבָל ַחיִרְכ 'ה; קצק ומה
cf v 6) 2?) | 8 =] ft c GSEV ₪ ||? prpsתומלח  gloss aram (adןומלָח ודַכ  

 אלו ליִחְב (אלו 12 ns ft || )26M5S5*==( | >> 61 )a44 אוה cf (םא)ה + 13 |
 13 *= 1 6 34 ןיֵא הָנה (ג ןיאמ אַה) | "1 ₪ הָתָרְוַע | <1? 6 65 הָעּושְתּו |

rg dl 6 68 et l anteaסָאמל |  velסַמָּנל  ? prps0 9 שמ  l ft14  

1M ined | * >םחְּב | 18 * 1 6  | et posteaםיקפָאכ | 17 16% | בֶרָש  
 Maken 3 תוחרוא | :פ 1 רא | 201? תַשב ּוׁשְבַל | 8 ּוחָטְב | 211

 כ |*0ל;,KNלb;lc Ms 68 יל.



6,22—7,17 IOB 11 

 :ידעב ּוָרְמְש םֶכַחְכִמּו יל ּובָה יִּתְרַמֲאיִכֲה*י
 :יִנּוְּדְפַּת םיִציִרֲע דִיִמּו רָצְדדיִמ יִנּוטְלַמּו

 יל ּוניִבָה יִתיִּנָשְדהַמּו שיִרָחֶא יָנֲאַו יִנּורּוָהְי
 :"םָּכִמ חכוה ַחיִכוידהַמּו רֶׁשייִרְמֲא "ּוָצְרָמְּנהַמ5

 :שאונ יִרָמִא ַחּורְלּו ּובֵׁשֲחַּת םיִלָמ חַכוהְלַהַ
 :םָכֲעיַר-לע 'ּורְבַתְו 'ּוליִּפַּת "םותידלעי ףַאז

 .:בּזכַאדםא םֶכיִנְּפלַעְו יִבּונַפ ּוליִאוה הָּתעְו
 :"ּהָבדיִקְרִצ דוע יבָשְו "הלוע יִהָּתדִלַא אָנ ּובָׁשפ

 :תווה ןיִבידאְל יִּכַחְםִא .הָכְוע ינֹושְלְביׁשיֲה 30

 עפ הנקי ריֿפשְכו לָעאְׁשי דָבַעְכי |
 :יִק"יונמ לָמָע תוקיִלְו אוָׁשיַחְרִי יל יִּתְלֲחְנִה ב
 םיִנְדְנ יִּתְעַבְׂשְו בֶרֲע"דֹּמּו 'םּוקָא "יִתְמ יִּתְרַמָאְו יִּתְבַכְׁשםֲא+

 :ףְׁשָניירע| :יסֲאָמיעגְריִרוע 'רּפָע יׁשיִגְוהָמְר ירָׂשְּבׁשבי
 :הָיְקִת םָפֲאְּב ּולְכַו :גְרָאיִנִמ ול ימי

 :בוט תֹוֲאְרְל יניע בּושתדאְל ַיַח ַחּוְרִיִּכ ירכְז ל
 :יִנָביִאְו יִּב ךיִניע יִאֹר ןיע יִנְרושְתִאְל

 וייחנו :הלעי אֶל לואָש דרוי ןּכ ליו 'ןֶנָע יהב

 טוס דוע נייל ֹוִתיִבָל דע בּושידאָלוס

  :רמָשִמ - םישתדיכ es םָא יִנֲא-םִיָה =
 וכ ָּכָשִמ יתישב אשי ישרע יִנָמְחְגִּת יִּתְרַמָאד כי

 :יּנַתעַבַּת תֹוניְוֲחַמּו תומלחב יִנּתַתַחְוי א
 :יֵתֹומַּצעַמ תָמ יִׁשּפַנ קנחמ רַחְבּתַו י

 :ימָי לֵבָה-יִב יּנַממ לדח הָיִחֲא םלעל-אל יִּתְסַאָמי5
 בל וילא תיִׁשָתיִכְ נלּדנְת ִּ שונָאדהַמיל

 25 51 6 MSKen 150 g וצל cfy 119,103 vel YQ] | 1 fit םֶכָח | 26 pצקצ (?)
 חידלו | 27 **1 5 םֶת ילע | ל 1 6 69 sbi || = 1 ft 6 6 ((שטג\6006) רבו |

cf 6אבי קָדַצ  dl (dup) || 5 >MSKe= 59 80; 1 frtיִבָשו  Kובָשְו;  ost29°  
>MSEn30 et al (m cs) |צו יֵלֲע; א לע | 3 5  Cpיב |  al6  

 ל 1 ₪ 6 6589 3D | 4° insc 6 Dl | ל םּוקֶאְו et גת5 6 6 יִּתְמִק םָאו |
min; Kwa, Q Wi) || * di(gloss) | 5 1 6 5ג  mit MSS51 6 6 יִתָמ | 5 %  

36 og | ץ ins fic 6 אנ | 9 1 4 הל | * Mee 6 ןשע || זז © dl (m 
cs) cf 6 | 15 1 יִתְובְצְעִמ . 
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 :ּונְנִחְבִּת םיִעָנְרְל םיִרְקְבל ּוְדְקפִִּ
 :יִקְר יִעָלְּבִדע יִנָפְרַתאְ יִנָמִמ הָעָשְתְדאְל הָמְּביַ

 ל עָּגַּפַמְל יִנֶּתְמְש הָמְל יםֶדֶּאָה רצנ ְלּולֲעְפָא הַמ יִתאַמָחי>
ec b 

 יאָ לע הי ינֹוע-תֶא ריֵבעֶתְו יִעׁשִפ אָשַתְאְלוהַמְויי
 ס :יִנניִאְו יִנּתְרַחְׁשו בֵכְׁשֲא רפעֶל הָּתַע"יִּכ

 :רמאיו יִתּוׁשַה דב עי 5
 :יִפְדיִרָמָא ריֵּבַּכ חּורְו הָלֲא"לְלַמְ ןא"דע?

 :קֶדְצדתָּוַעְי יצשדםָאְו טּפְׁשִמ תּועָי לֵאַהפ

 :םעְׁשִפיִיְּב םְַלׁשיֹ .וליּואָטָח נָא
 :ןָנְחְתִת יֵּשלֲאָו לָא"לֶא רֵחְׁשְּת יהָּתַא-םא'נ

 קד תֶונ םלשו יל ריִעְי הָּתַע"יִכי הָּתֲא רֶשיְו יָא
 :דֶאְמ הָגְשִי ְְתירֲחָאְו רֶעְצִמ ָךְתישאר הָיָהְו

 :'םתובא רקחל 'ןגוכו "ושיר רֶדָל אָנ"לַאְׁשרי5ִ
 :ץֶרָא-ילע ּוניִמָי ילצ יִּכ עַד אלו ּונְחַנֲא ילּומְת-יכי
 :םיִלָמ ּואיצי םָּבְלְמּו ךָל מא ףּורוי םֵהאְלֲה

 :םִיָמיִלְב ּותָא"הָגְׂשִי האב אָלְּב אָמְנְדהַאְנְיַהִיי
 ׁשָביִי ריִצָחלָכ יֶנְפִלָו מקו אָל וּבֲאָב נדע

 :דבאת ףְגָח תֶנְקִתְו לֶא יִחְכַש-לְּכ תּוחְרֶא פיי
 :ותַטְבִמ ׁשיִבּכַע תיבּו כ טוָקְירֶׁשַא יי

 :םקָי אָלְו וב קיזחְי רֹמֲעַי אָלְו ֹותיּב"לַע ןָעְׁשי
 :אַצַת ותקנוי ותנֿג-לעֶו ׁשֶמׁשיֵנְּפִל אּוָה בָטְר

 :הֶזֶחְי םיִנְבֲא 'תיִּב ּוכָּבְסִי ויִשְרָש לג" לע
 ְיִתיִאְר אֶל וב שַחְכְו ֹומְקּמִמ נעֶלַבי-ָאפ

 :וחָמְצְי רח רֿפעַמּו וּכְרּד 'שוִׂשְמ אּוהָהי
sequiturינתמש המל  )ad4(;10 1 6 684 המדע; ג הַמ יִּכ | 20 ** 61  

Cp 8, 3 prpsהֶרַטַמְל (ףל) |  prps6 ףיִלע || =  Tig soph; 1 6 2MSSX=19 || ל  v 
-e1 דתֶא | 6 = 6 ס dl, vel6 הָּתַאְו | *  )cf 6( | 5 **1cשקעי  veהָוֲעָי 33,27  

>MSKen 35 et prb dl (m cs) ||64 (3מ 25, 21(;  ny:ל  (?F000  )0606 606000670 

 7 16 5 'שי velc 6 הש | 8 * 0 ןושאר || ל prps (cf 3( ןָנובו ? | < 1 6 60
 תֹובָא | ף 1*5 56 6 --תִמ || ל-ל 1? 6 8 לַצְכּו | 10 16 141155 696 'איו; v זס
 vel v9 prb dl (m cs) | Ir ins frt c Vrs "םֶא | 3 16 6 תיִרֲחא ₪ 87 |

 14 1 frt Dip )'3ק ?, םירּוק Jes 59,5( vel (ץ)טיק יוק (ירוק) || 16 קזקפ תֹוּנַנ ||

 17 * .MS 259 jיֵּב | ל 6 הָיַחִי; קזק וַחי=וַחאֹי |19 *1 ? ןַּכ = 6 דסוטטדמ ?) |

ft 6 6 (karaorpogi) NNW vel Dion || 5 dlc MSF 6$ 1.ל 1  
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 :םיִעָרְמ"דְִּב קיזחי אָלְו םָּתיסִאָמִי אֵל לַאדָה
 :הָעּורְת ףיִתְפֶשּו יִּפ קוָחָׂש 'הָנמִידע=י

 פ | ּוגָניֵא םיִעְׁשְר לָהֶאְו תֶׁשְבוׁשְבלי ףיאְנְש
 :רַמאּיַו בויא ןעַוי 9

 :לֶאדםַע שונָא קַּדצַיהַמּו = ןכיכ יִּתְעְדָי םֶנָמָא
 :ףַלֶאיִנַמ תַחַא ּונָגִעַי אל מע ביִרְל ץפחי-םאּ

 :םָלְשיו ולא הָׁשְקה"יִמ כ ץיַמאָו בבל םֶכֲחי
 :וּפַאְב 'םָכְּפַה ירֵׁשֲא יּעָדְו אָלְו םיִרָה קיִּתְעַמַה

 :ןּוצְלַּפְתִי ָהיִלּומעֶו ּהָמּוקְמִמ ץֶרֶא זיְֶרַפַה
 :םֶּתְחִי םיָבָכּוְכ דעְבּו תֶרְזִי אָלְו סֶרָחַכ רמאָהז

 :םָי יֵתָמְּב"לע ךרודָו בל םִיַמָׁש הָטני
 :ןמַת יֵרְדְַו 'הָמיִכְו יליִסֶּכ ישָע הֶׂשֲעַ
 :רפְסִמ ןיָאזדע תֹואָלְפִנַו רקח ןיאזדע תולדג השעיפ

 :ול ןיִבֲא-אָלְו 'ףלחָיו יהָאְרֶא אָלְו ילָע רבעי ןַהיי
 :הׂשעֶת"המ ויָלַא רמאיזימ ּנְביִׁשְ ימ ףּתְחִי ןהיי

 :בַהָר יֵרְזְע וחַחְש יּתְחַּת יּפַא בישל הולָא 3

 5% ןיזמוהיק ןימאא . ננו יאק"
 :םָנֲח יִעָצְפ הָּבְרִהְו ייִנָּפּוׁשְי יהָרָעְׂשְּבירֶׁשַא ל

 :םיִרְֹממ יִנַעְּבְשַי יִּכ יָחּור בֵׁשָה יִנָגְתְד אל"
 :ינַדיִעּוי יִמ טֶּפָשָמְל-םִאְו יהָּגַה ץיּמַא חָכָל"בֲאַפ

 :יינְׁשְקְעו יֹנָא םָּת ינֲעיִׁשְרי ייפ קצָאדםָאלפ
 'איִה תַחַאי= ִיַח סַאְמָא ישפנ עדָאזאל ײיֵנָא-םָּתילי
 יהֶלַכמ אּוְה עַשְרְו םָּת ייִּתְרַמֲא בלע"

 גלי םָיקְנ 'תָפַמְל םֶאְתִּפ תיִמָי "מושם
 21 51 דע | ל = אלמי; 3 'ָּמִי | סכ 0, 5 5126 8 עֶדַי | ל 16 | 8
 םֶכְפִהְו cf = | 8 3155 בָעג צ 8--נס add | ף *1? Wy vely | * 16 68 'כו|

alc 68 |2 (02) ו 6 * | 15 * MSSKe1 6 £320 ּוהָארֶא | * 61 6 * rr61 ד |  ° 
 ל 608 הָנֲעֲא | < 6 וטְפָשַמְל | 16 1 c 6 יִנָנַעַי אלו | ז7 * 38 הָרַעָשְּב | * קrק

cf 3%3,15 | 19 *1 6 6 ּוהָנַה  cf Thrוסי (--יִסִי) @) | 18 32155 'רמב -- 
 vel הנָה = וּנָה 3 אוה | לוו | 1 Ty cf 65 | 20 * prps ויִּפ ()) |

frt dl (add) | © 246 huc22 ** >6 | ל-*  | dl ? (dupl)1 קעיו (קעיו) | 21 = " 
cf $ | * 1 nn.טוש ! trsp ? | 23 *1 fit 
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 -יִמ 'ֹוִפֲא אָלדסֲא הפכי ָהיֶמּפְׂשיַנפ עָשְרדְב יהָנּתַנ שְרֶאי
 :""אּוה] :הָבֹוט ּואָר"ֹאְל ּוחְרב ץֶרְיִּנִמ ולק ימיו

 :לָכָא-ילע שוטי רָשְנִּכ הָבֲא תיְנֲא-םַע ּופְלָח
 :הָגיִלְבַאְו ינָפ הָבְזעֲא יִחיש הָחכְׁשִא יִרֹמֲא-םָאל

 :ינקנִת אלי יִתַעַדִי יִתַבָצַעְלַ יִּתְרְניפ
 :יעֶניִא לָבֲהְי הז" הַמְל עְׁשְרָא יִכֹנָאפ

 יִּפָּכ רֶבָּב יִתּוּכזַהֹו גלַשומב יִּתְצַחְרְתַה-םֲאפפ
 :ליתומלַש יִנּובַעְתְ יָנלּבֶטִת יתַחָשַּב זָאי

 :טָפְׁשמּב וז אוב ונע יִנומְּכ "שיאדאלהיכ>
 :ּונינש-לע וָדָי תָשָי חיִכומ ּוניניּב-שי אל

 :יִנְתַעַבְּתִלֶא ּוּתָמֲאְו ומְבְש יִלָעַמ רמי
 :יִדָמַע יִכְנָא ןכ בדאלחי ּונָאְריִא אל הָרְּבַדֲא 5
 :'יׁשפנ רָמַּב הָרּבַרֲאי יִחיִׂש ייל הָבְזָעֶא יַחְּב יִשְפַנ הָטְקַני 10
 :יִנָביִרְת" "המדע יִנָעיִדוה יִנעיִשְרִתְ לַא ּהולֶאדלֶא רמא*

 םיִעָשְר תצעדלעו ךיִּפּכ עי סָאְמְתדיּ קשעת"יכול בוָטָהּ

 :יתְַפוהְ :הָאְרַּת שְנֶא תִֹאְרֹּכ"םַא ּךָל רַשְב יניעַה
 :רֶבָג יִמיִּכ ףיִתונָשְדפִא ְךיָמְי שוְנָא ימיה

 :ׁשֹוְרְדִת יִתאָטַחְלּו נועל שָקְבְתיַפ
 :יליִצמ ד ןיִאְו עָשְרֶא אלי ְףְּתעַ"לעז

 :ינעְלבְּתְו יביֵבְס ידחי ינו יֵנּבְּצע ריי
 :יִנָביִשְת רַפְעדלָאְו יֵנָתיִׂשֲע ירָמחַכִיְכ יאָגרָכְזי

 | ינֶאיפְקַּת הכַבָנַכְו ינָכיִּתַּת בֶלֶחַב אָלַה
 :ינֵכָכְׂשִּת םיִדיִגְו תוטצעבו יַנָׁשיֵּכלַּת רֶׂשָבו רועי

 :יחּור הָרְמָׁש ְךְתָּדְקְפּו יָדּמִע 'ְתיִׂשֲע דָסֲחְו יםייחי*

 24 516 8 הָנְתָנ | ל-ל >6 | == Seמ אופא ימ אוה אלדםא | % 5 ופַא | 25 41
 ו 6 2155 36% | 27 1 6 MSF יפי 68 יִּתְרַמֲא | 29 6 עֶוְנָא לֵבֲה; א 29 fז ו
 ;vel postea v exc | 30 16 KG HJ ,(? gloss) 056 יִמְב | 3gr° lc 6 (ev קטחש)

(RN?) |? dl? mcs || ins ₪1מל | 32 * 6  velיִמּלָשִמ  prpsהָחְסִּב | ל  
sic A (0 maj) | Cpro,r°l!וננעא) | 33 1 6 131155 68 ול | 34  (cfו 6 8  

 6 6 ויִלְע || = 61 a4d4 ex( 7,זז, 355: החישא קז הרבדא) | 3 *= 306 |
 5 6 ח20060%6 )$( v| ף add; v6 sequitur v4 | 7 1 prb לעמ יהב | 1

o * >MsKen 223 68 |בבס |  velתּבַס  NN | ? 1 6 6 (uerogoAwv)6 68  
prps jD vel JD | > 6 AW, quod frt legend, siדע *  | dl?[רמח]כ >6;  * 

 antea accipitur דלחו. י
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 מע תאְזיִּכ יִּתְעַדִי ךָּבְַלַּ ּתְנַפָצ הָלֲאְו 3
 ;59נע ] :יִנקנִת אָל ינועמה יִנָּתְרַמָשּו יִתאָטְחםֶאי
 האָר ןילק עַבְׂשי ישאר אשאל יּתְקדְָ יל יֵלְלֲא יִתְעָשְרְדֶא

 לע חת | זיב אלתת ב יינות לחש 'הָאְְְוי
 יג :יימע 'אָבָצְו תֹופיִלֲח" יִדְמַע ףשעב בֶרָתְו

 :יִנָאָרְתִדאְל ןועו עֹונָא יֵנֲתאַצַה םָחָרֹמ הָמָכְוי
 :לָבּוא רֶבָקל ןָמּמ  הָיָהֶא יִתָנָה-אְל רֶׁשֲאַּכ

 :טַעָמ הָנילְבַאְו יִנְמִמ 'תיִׁשְי ילדי ימי טעֶמ"אָלה=י
 :תֶוָמְלַצְוְךֶׁשֲח ץֶרָא-לָא בּׁשֲא אָלְו ךלַא םֶרָמְּב*י
 ס | לָפֶאּמְּכ עפתו םיִרְדְס אָלְותֶנְמְלַצ לָפא ומָּכוהָתְּכִעְץֶרָא=י
 :רַמאיו יִתְמַעַּנַה רפצ ןעיוי 1

 :קּדְצִ םִיָתָפְׂש ׁשיִאזמַאְו הָגְעַי אֵל םיִרָבּ ברה
 :ימלְכַמ ןיִאָו גְַלִּתַו ּוׁשירֲחָי 'םיִתְמ יב

 :'ִיִניִעְב יִתייָה רבו ייֵחָקַל ךז רַמאּתו
 :ּךַמע ויָתָפְׂש חֵּתְפִיְו רֵּבד ַהֹולֵא ןּתְייִמ לא
 הישות יםלָפְכ-יּכ הָמְכֲח תֹומלעת רג
 :ידנועמ הוא דל הָשידיִּכו עדו

 :אָצְמִּת יש תיִלָכִתִדִדִע םָא אָצְמִּת הלא רקחהל
 :עֶדַּת"המ לואשַמ הקמע לַעּפִּת המ יםִיַמָׁש יִהְבְנ

 :םָידיִגִמ הֶבָחְרּו ּהָדִמ ץֶרָאמ הָּכְרַאפ

 נבי ימז ליקי ריס ףלַחידָאי"
 :ןְגוּבְתִי אָלְו ןְָאזאָריַו אוָשיַתְמ עֶדָי אָּהיְּכ

14 [Bw]i <65 | 15 °° dl (gloss ?) | ל <6; 1 הָוְרּו | < >1;6 יִנ | 16 = a?| 
 = ( |? 6 rv éraciv uov )6% covל ? >6; 5 'גאו; pק:ps?'גת | 176 יֵלע

 (6 645 meipaTHpiaח émnyayeg 56)  GAN; et? A? | = crrp; 1 6 6יִעְגְנ

 !=  | 20אלן  | 18 ins 6 6יֵלֲע אָבָצ ףלחְתו | % א אָּבְצַי 0 אָבצְו )5 =(
 לֶדַחְו | א תישי ) Q)8לחי  cf w 396 | * 9יּדְלָחְו יִמָי  velיִּדְלֶח ימי 6$ 6
lcQ ְתיִׁש nisi praefers תבש vel 6 63 (6000צ) העש cf 7,196 [ 22 6 perros 
 || תומלצ לפא ומכ  totus v 22 fit dl (repetitio); al dlהֶרָהְנ א  elםִיַרָהַצ =
Cp rr, 216 6569 ו 'בדלע || 5 םִיִתַמeברה | 3 *ןֵּבִמ צו 6 0(5) 'ִבָל ץ | 
  Anteְךֶל אָלֹּכ שש 6 3* ְּךָחָבֹמ | 4 * 1יִּתְכָל ₪ 6 |? 6 ויָניֵעְב; 1 יִניִעְב. 8 6 51
 | ץ 7 פק | 6 = 1 םִיֵלָפכ = םיִאָלְפַכ 6 םִיָלָפ | < 306 | 1 טז עַדָתְו 5% 4 +
  vid ex vb Iobiצ זס |  | glngn'ַשָמ הָהבְּ  | 6 Hie 9אָצְת 7106
esse, cf 115**5 34 inter v7 et 8 vsum 12,14 continens || Ir prps ולו (cf 63). 
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 :ידָלְוי םֶדֶא אָרְפ רִיַעְו בֶבָלִי בּובָנ שיִאְויי
 :ףיִפּכ וילא ּתְׂשִרְפּו ּךָבל ָוניכה הָּתַא-םִאיצ

 :הָלְוע "ךיִלְֶָּב יןְָּשַתי'לַאְו יוהקיחרה ְּךְדָיְּבי ןואזםא+
 :אָריִת אָלְו 'קֶצִמ ָתיִנָהְו 'םּוָמִמ יְנֶפ אֵׂשְתוזַאדייָּכפ

 :רֶכְזִת ּורְבַע םִיַמְּכ חָכְׁשִת למ יהָּתֲא-יוכו5
 :היִהִּת רב יהָפְעֶּת ידלֲח םּוקָי םירָהָצְמְו

 יבָכְׁשִת חַטָבְל ָתְרַפֲחְי הָוָקַּת שדי תֲחַטְבִו
 יריִרֲחַמ ןיִאְו ּתְצבָרְויופ

 הָניִלָכִּת םיִעָשְר יִניֵעְו :םיִּבַר ּיִנָפ ִלֲחְו
 פס  שָפְנ"חַּפַמ םֶתְוקְתְו םֶהָּנִמ דֶבָא סּונֲמְּו

 :רמאיַו בויִא ןעיוי ל
 :הָלֲא| :הַמְכָח תּוָמְּת סֶכֶמַעְו םַעמָּתַא יִּכ םִנְמָא* =
 -ומְּכ 'ןיאדימיתָאל יםָּכִמ יִכְנָא לפנ7אלי םַכּומְּבו בבל יל םּנפ

 קיִּרצ 'קוחש והנעיו לאל אָרְק יהא הַר קַחָש
 :ילָגְר "יִדעוַמִל ןוכנ ןנאש ושלל זנב ידיִּפלפ :םיִמָּת

 לא יֶזיִגְרִמְל תֹוחטבְו םיִרְרָשל וםיִלָהָא ייל

 יב ּהִלֶא איבה רשאל
 ְָלידָגְו םימָשַה ףועו  ָּךְבתְו 'תּוָמהְב אָנ"לֵאְׁש יֶלּואְוז

 :םַָה רג ףל ורפסיו בתו 'ץרֶאְל ישי וא
 :תאָז הָתָשָע ההודו יִּכ הָכֲאלְכְּב עדיאל ימי

 :ׁשיִא-רׂשְברלְּכ תורו .יִחילְּכ שָפְנ ודיְּב רָשַאי
 :וֶלַעָטְי לָכֲא ךחו ןָחְבִת ןילמ ןְָאאלֲה יי

 :הָנּובְּת םיִמָי ךרֶאְו הָמְכָח םיִשיִשיֶביי
 ז2 = 1 ft דַמָלִי דוע שו דַמָלְי ₪ 61 םדא | 13 6 ָתוּכְזַה ; 1? 41 | 14 ** קו

Vrsאלו | < 1 6 6% ןכָשְּת | 916 41155  cf 22,23 || * ppsקיִתְרַה ְּךְדיִמ  
ono 661 11,16(, >S et dl? | 5 0 2/0/06; 1 ? 6 8 -ֶלָהֶאּב | 15 * 616 39 |? 6  

 קצִמ | 16 + 6 3 61 ? ₪ 15% | ל 1 6 3 any ₪ * | 17 16 0(6) ּףּבְלָח | ל6
dl (gloss) | Cp 12,בל 'פחו >3 | 19 °° ' aliter;30155 36 הָפּועִת | 18 ** ?; 6  

 2 קזק םֶעָה, ג1 םיִמְרֲעָה) | 3 ** >6 a44 ex( et dl 13,2) || ל-* 8 הָּנאַי יִמ לֶאְו |
 4 51 6 68 הָיִהִי | * 6--שיִא | <1 6 6 'תו, פק + | 5 * ₪ 304 | 1 ָּב ן 1
 6 6 תּותעְל | %1 6 6 דעומל | < ולנר | 6 * קrps םולָש cf 5,24 | ל-ל ו; 1?
 ודָי יאב ףיִנַה ל | ל * 4? | * 1? הָמַהְב; a1 41 ךרתו (6 64 טסו 6וחשסוץ)

g 71155 )+ IMS ad marg)128 | 8 **1 ץֶרֶא יִלַחּוו | 1 ריו 6( 5-5 |  = 
 הולא | v Ir sequitur v 3 | 12 קזקפ םיִנָש יִכָה
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 :הָנּובְתּו הָצַע ול הָרּובְנּו הָמְכָח ֹומֲעַי

 :ַחָתָּפִי אָלְו שיא-לע רֶגְסִי יִחָנְּבִי אָלְצ סורחי ןָה+
 :ץֶרָאּוכְפַהְיְו םָהְלַשיְו ּושָבְיְו םִיַמַּב רָצָעַי ןַהי5

 :יהָנְׁשַמּו גנשי ול הָיִשּוְתְו זָע ומעי<
 :לֵלֹוהְי םיִטָפָשְו ללוש יםיצעוי ְךיֶלומ ל

 םָהיֵנְתָמְּב ירווַא רָקֲאו 'ִחּתּפ םיִכָלְמ ירסּומי*
 :ףלסו םָנָתיִאְו לָכׁש םיִנֵהְּכ ְּיָלומיפ

 :חָּקִי םיִנָקְז םעָטְו םיָנְמֲאָנְל הָפָש ריָסַמי
 :יהָּפַר 'םיִקיִפַא יחיָזְמּו םיָביִדְג"לַע זְּּב ךפושיי

 :תֶוָמְלצ רוָאְל אָציִנ ּךָׁשֲחייִנִמ תּוקָמַע הָלֹנְמ=
 :יםֲחְנִיו *םיוגל חטש  םֶדְּבַאְיַו* םיוגל 'איִגָשַמ

 :ךרָדאָל ּוהֲתְּב םַעְתַיו ץֶרָאָה"םַע ישאְר בל ריִסַמ
 :רכָשַּכ 'םעְתִיַ רוָאדיאלו ךָשְהוששמי
 :ּהָל ןֶבָּתו יִנְזֶא הָעָמָש יניע הָתַאָר לָכְוָהי 8
 :ָּכִמ יִכְנָא לָפנ"אְלי ינָא-םג יִּתְעְדָי םֶכְּתְעְַּבי

 ץֶּפְחָא לֶאְדלֶא חָכוהְו רָב דשא יִנָא םֶלּואְ
 :םֶכְלִּכ לָקֲא 'יִאְּפְר רֶקָשְיִלְּפִט יםָּתַא םֶלּואְו+

 :הָמָכָחְל םֶכָל יֵהְתּו ןּושירחת שיחה ןֵּתיהיִמ
 :ּוביִשְקַה יִתְפָש 'תֹוָבְרְו .ייִּתְחַכוְת אָנּועְמְש

 :הָיִמְר ורבת ולו הָכע ְָּּדְת לֵאְלַה
 :"ןּובירְת לֵאָל"םַא ןּואְׂשִּת יויָנְפֲה

 CH :ֹוְב ּולַתְהְּת ׁשֹונֲאָּב לַתָהַּכיסַא םֶכְתֶא רֶקְחָיְדיִּכ בוטָהפ

 :ןָאְשִּת םיִנָּפ רֶתפַּב-סא םֶכְתֶא ַחיִכוי חָכוה
 :םָכילֲע לָפִי וּדְחַפֹו םֶכְתֶא תעְבֶּת ֹותַאׂש אָלֲהיי

13 prps Dy} vel mhyy 2) (v 13 add) | 14 71 frtc 6S QV | 1516 6 
 | שבי | 16 = קזקפ ּוהֵנְׁשִמּו הָנש (ױM5*= 56 הנוש) | 17 1 ₪6 6* ץֶרֶא יצעוי

 ? cfwa23 | 1רסֹומ  | 18 *1c 69ךילומ  1 ₪ OH cf Jes 44,25 et dlל
 . | קזק ףלֶׁשְי | 2: *1 חַויַמּו | * 1 םיפיקת  cf dc 15,14 | 19ַחַּתַפְמ | = 1 רּוסָא

  1? ₪ | 6איגשמ;  7mMss AOSל |  |v 22 add? | 23 ** <6הָּפְרִמ ?1 <
  1?6 6ו 41 | ל *  | 1? cfAm 57 | 24 616 6 | 25םיִּמָאְל 96 *5155
jpn) | Cp 13, 116 12155 6:5 Hie 30 הָלֶאדלָּכ | 2 ins 6 Vrs | | 4 1 
6 6 bn] | ל ins 6 6599 | | 6 *1 6 6 יִּפדתַחַכות | Plc 91557 9 

 |  ft 61תַביִרְו | ל 1 ₪ ּועיִּבַת 6 6 | 8 * קקs יּדָש יִנָּפַה | ל 6*+-806 | ף

ro 1 6 2964 ויִנָּפ | זז 1 ? 6 6 )568 abrod) InNW. 
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 :םֶכיִּבַּג רָמחדיִּבנְל רָּפַאיִלְׁשִמ םֶכיִנְרְכְזי
 :להמ יִלָע רָבַעְיַו יִנֲא-הָרּבדֲאו ייִנָמַמ ושיִרְחַה

 :יּֿפַבְּב םיִשֲא יִשְפַנְו יֵּנְׁשִב יִרָשְב אָשֶא הָמדלַעי+
 :חיכוא וָנְפלא יִכְרְּדְרא  לַחיא אל ינלטקי ןהי

 = :אֹובנ ףגַח וויִנָפָל אלי העּושיל ילדאוה-םגופ

 :םֶיִנְְאְּב יִתְנתַאְו יָתְלִמ עומש ְּעָמְׁשז
 :קָדְִא יגאְיכ יִּתְעַלי טפְׁשִמ יִתְכְרֶע אָג"הַּנַה
 :עֶוְנָאְו שיִרְחֶא הָתַעְדיִּכ  יִדָמַע ביִרָי אּוָהְדיִמיי

 :רַתְסֶא אָל ְּיֵנְפִמ זָא יָרָמִע שעָתדלא םיִּתְש-ְא
 :יִּנָתְעְבְתִדלֶא ףְתָמֲאְו קחרה ילְעִמ פי

 :יִנבישַהְג רַּבדַא-וא | הָנֲעֲא יכְנָאְו אָרְקּו
 :יִנָעְדְה יִּתאָטַחְו יִעָשְּפ יתואָטַחְו תֹונֹועי יל המ

 :ךל ביואל יִנָּבָשָחַת ריִּתְסַת ףיִנָפד הָמל
 :ּדְרִּת שבי שָקתֶאְ ץורעְּת ףדנ הָלֲעָה*

 :יָרּועְנ תוגוע יִנָשיִרוְתְו תֹוָרֹרְמ יִלֲע בֵּתְכְתי6ְ
 :הקתְתַּת יֵלְנַר יִשְרָש-לַע ייַתחְרֶאלּ רומָשַתְו יל | דָפְּב םָשָתְו

 :שע ולָכא דָגְבָב  הָלְבִי יִבְקָרִּכ אּוהְו י*
 :זָנְרדעַבָשּו םיִמָי רצק הָׁשֲא דּוְלָי םֶדֶאי 4

 :דֹומֲעי אָלְו לכ חַרְבינ 'לָמינ 'אָצְי ץיִצְכי
 :'ָּדֶמַע טּפָשִמְב איָבָת "יַתַאְו ְּךָעִע תְחַקְּפ הָז"לע-ַא

 :*רֶבַעַי | :דָחַא אל אָמָּטִמ רוהַט ןַּתְידיִמ*
 אָלְו 'ִתיִשֶע "וקח" ְּךָּתַא ויׁשְדֲח"רַּפְסִמ | יָמְיוםיִצּורֲח"םִא

 :ומוי ריִכָשְּ הָצְרִידדַע לחי וילעמ העש

 :לְָחת אל וקנו ףילח דער תרָּכיהםא יקל יב
 :ֹעזִנ תּוָמָי רֶפָעְבּו ושש ץֶרֲאְּב ןיקזי"םא*

  14 (dittogr) | 14 50155 6%הָמדלַע  et dlרבעי  ins frtל | 6.6 ?56 13
  totus v 17הַא(;  | 17 1c 6אל; 0686 דל  | 1517 6 Kיֵַּרְּב 5302

. | 6 IMSKen 6s --יט | 23 1 8 WE: jy cf 6 et dl |יעשפ |251םַאו 

27 °° add ex 33,11? || v 28 trsp post 14,3 vel2 | * 1 6 6 6000 (= 3) 

 | ? ₪ * | חַמְצִי | ל קצק לפיו | 3 *1 6 689 ותא sז | Cp 14, 2 * p*בקרַּכ

v4 >MSKen 7. add (8 hic incip cp 14) | 5 %% 61 ? תג 65 | PK ןקח 

QE ,--וי 68 pin || 5 cf 28,26; 650 RW cf 13 || 6 1 c MSKenais דחו | 
7 ° hic vel post inter 1 et דוע (MsKen 196 G$TLY דוע pr (1ע" frt nonn vb 

exc (m cs). 
 ו
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 :עטְגומְּכ יריִצָק הָשָעְו יַחָרְפִי םִיָמ חיַרָמ
 :ויֵאְו םֶדֶא עונו שלחו תּומָי רֶבְנְויפ

 :םַתְנָשַמ 'ורעי] :שַבִיְו ברֶחָי רֶהְנֹו םִנֵּגִמ םִימולְזֲאי
 -אָלְו 'וציקי אֶל םִיַמַׁש תבע יםוקידאלה בֵכָׁש שיאו

 ְךֶּפִא בּושדדע יִנְריִּתְסַּת יִנֹנְּפְצַּת לואָׁשְּב תי ימי
 הָיחְיה רֶבָג תּוָמָידַא+ :יִנְרְנִתְו קַח יֶל תיִשָת

 יִתפילֲח אוב- דע לֲחיֲא יִאָבִצ יְיָ

 :יִתאָטַחְלַע ב ירומשת"אל | רֹופסתי יִדְעַ הָּתעדוכ
 :יִנֹוֲע- לע לֿפטַּתַ יעשפ רוָרְצְּב םָתָח יל

 :ֹומֹקמִמ קָּתַעָי רּוצְו "לוּ ילפונרַה םלּואְו 18
 ץרָאזרפע היפש םִיַמ וקח םיִנָבַא

 :ּוהַחְלָשִּתַו וינֿפ הָגָשמ להו חַצְנְל והָפְקְתִת>
 :ומל ןיביחאלו ועצי עֶדָי אָלְו ויָנְב ּודְּבְכַיי

 ס | לָבָאָּת ויֵלֲע ושְפַנְו בָאְכִ וילע ורָשָּב א :?
 :רָמאַו יִנָמיִתַה זפיִלָא ןעינ י 5

 :ֹונְמְּב םיִדָק אָלַמיְו ַחּוָר-תעד הָנַעָי סֶכָחָה
 :םָּב ליעוידאל םיִלָמּו  ןוְּכְסִי אל רֶבְדְּב חכה

 :לֵאייִנְפִל הָחיִש עֶרְגִתְו הָאָרי רפְּת הָּתַא-ףַאי
 :םיִמּורע ןשָל רַחְבתְר ךיִפ ּךְנֹוע ףלאָי יי

 :ךֶּבּונעְי ךיִתְפָשּו .יִנָאְדאלְו ךיפ עשר"
 :ּתְלקוח 'תָעְבְג יֵגְפִלְו דלות םֶרֶא "ןושיארהל

 :הָמְכָח ףיֶקא עָרְגִתְו עָמְשּת ּהָלֶא דוסְבַה
 :אּוָה ּונָמעדאלְו ןיִּבָת עָדְנ אָלְו ְעְָיְה המפ

 :םיִמָי ךיִבֶמִמ ריּבָּכ ּונָּב שיִשְידְּג בָשסנ יס
 :ךֶמַע טאָל רָבְדְו לֶא תֹוָמּוחְנּת ְךֶמִמ טַעְמַהיי

 9 512 תָרְפָי | *1? ריצק cf ףיעס | זס 68 ןיָאְו MS5/4( ve( ּונְניִאְו | .
AOESUA Nb |S lc 6Aל 1 6  | trsp19 תדבאה  v Ir add || 12 55 frt post v 

 0 ?) 9 ץיִק, רעַי ₪ ֹותָנְׁשִמ | 14 זק 'חי] | 15 1? ףַסָּכִת | 13+אל;
proce |ץ" | * ג 6 6 רבעְת | 18 *1 לופָנ | ל 6 68 לפי | דפ | *הָפיִחְס  

 Cp 15, 3 6 ? "ה | v6 ante 13 trsp : / 7 א כיאה | ל ספ ? םיִהבְג |

 8 1 ft 6 8 הֶלָּגַתְו.



 1080 בויא 31—15,12

 :ףיניע ןומורךודהמו בל ךחקי"המ'*
 :'ןיִלַמ ףיִּפְמ תאָצהְו ְּךֲחּר לָאזלָא ביֶׁשָתיִכי

 :הָׁשֲא דּוְלְי קְִידיִכְו .הָבְנודיִכ שוֶנָאדהַמיי
 :ריִביִעְב ּוכַזְאָל םִיִמָשְו ןיִמֲאָי אל וָשדְקַּב ןַהי5

 = :הָכְוע םִיַמכ הָתׂש-שיִא חֶגֲאָנְו בָעְתַנְיִכ ףאי
 :הָרַּפסַאֹו יִתיֹוֲח"הָזְו יֶל"עַמָׁש ָּוחֲאיז

 :יםָתּובֲאַמ ּודֲחְכי אָלְו ודיני םיִמָכֲחירְׁשַאיא
 :םָכּותְּב רֶז רֵבֲעדאלְו ץֶרָאָה הָנְּתִנ םֶּדְל םהָלי

 :ץיִרָעָל נְפְצִנ םינש רַּפְסִמּו לֶלוֹהְתִמ אּוָה עָשְר יָמְילְּכי
 :ּונַאובי דדוש םּולָׁשַב ויְנזָאְּב םיִרְחְּפ"לוקיי

 :בֶרָח"ילֲא אּוָה 'ּפְצְו 'ּךָשָחְיִנִמ בּוש ןיִמַאה אליי
 גידי וב ןוכְניְכועלי יחיא 'טָחְלל אה ירדני

 ריִתְעְְּלַמְכי ּוהָּפְקְתִת 'הְקּוצְמּו רצ" והְתַעבְי + :יָרָׁשְח"םֹויי
 :רָבגְתַי יִלָשיָפְו .ָדָי לאלא הָמְנִיכ

 :יִנְנִמ יג יִבעבי ראב יויִלַא ץורי
 :לָסָכְדיִלָע הָמיִּפ שעָו ְָָּחְּב ויָנְפ הפכי

 יומל ּובשידאל םיִּתָּב תוודָחְכַנ םיִרָעְוָּכָשיַול

 וליח םָקְנ"אָלְו רֶׁשְעְי-אְלפ :"יםיִלַָל ּוָדְמַעְתִה רֶׁשֲאֹי
 יִּךָשחהיִּנְמ רּוסיהאְלינפ :'םלְגִמ ץֶרֶאְל יהָמאָלְ

 :יויפ יִתּורְּב 'רּוסְיו תֶבָהְלַש שָביִּת ותקנוי
 תרומת הָיְהְּת אָוָשְִּכ יהֲעְתַנ ןשי ןמַאיהלַאי

r2 605 rpapépevov; 1 frt 6 51155 56 ןוזמְרי vel 6 MS*e=®9 6 (ernnvey- 

xav) ןּומְרִי | 13 * = לע )et antea בשה?( || ל prps יִרָמ | 17 dl ו c 680 | 18 ו 
 ]**  1? | 22'בא םודחכ || 20 1? 0580 לֶלּוהְתִמ 6! לֵלַהְתִמ | 21 6 דש;

  cf 15,30 )= Var?) | * 1 yy] (= 6 evréroara ?) | Slc G'ח 'מ רוסי אל ?
  | 516 6 (ruviv)ל 16 6 לכ |  | 23 516 6 (kararérakroi %( TY)יֵדְוזלָא

 || (sic) 24והָתַעְבִי 1 cf 31,29 || °° conjg 6 6 6דיִּפ  cf 18,12 velהיַא | 6 דיִאְל

24 ** conjg 6 6 6 והֶפקתת (sic) | *-ל dl ? gloss ad 26? || 25 * et" 1 J] 
26 *1 6 MS יש ןיָלֲע || * קז רֹוּבְנְּכ 16,14 | = קזק ןֵנָמּו עבֹוכְּב )( cf Ez 
23,24 etc || 28 * prps TY? vel םֶלּועְל cf Jes 13,20; v 25—28 excepto 28c (nisi 

gloss) prb add || °° conjg frt 6 29 || 5 6 éAXor (6™M5 °° AAAdrpiot) 670+- 
govrai = DQ], quod frt 1 et antea דָּתְעְתַה ? | 29 * 630 ne: | ל crap; 6 
akidv; frt nonn vb exc | 30 °° 6] צ 22 | "1 6 6 ((אח600ו) רושיו a רָשָנ* decr- 

dere | 51 ָּב' | 116 6 (abrob 6ד Aveo) in | 3r ** prps ipl בושְּב 
(melius Niwa a (אשנ ; + 31 dl (add) || ל prps תֶרּומְז! . 



15,32—16,17 IOB 1081 

 :הָננעֶר אֶל ֹותַּפָכְו 'אָלָמִּת ומוידאלָּבי
 :ותְצַנ תיזכ ְךקְׁשְִו .וךסּב ןפְגּכ סָמָחְ

 ִתָשיִלָהֶא הָלְכָא שאְו  דּומְלִג ףִנֶח תֶדעיִכ
 פ  :הָמְרִמ ןיִכְּת םֶנֶטְבּו ןוָא דָלָיְו לֶמָע הָרָהּ
 :רמאיו בויא ןעוי 6

 :םֶכָלְּכ לָמַע יִמָחְנְמ תּוּבַר הָלְאְכ יִּתְעָמֶש
 :הנעֶת יִּכ ךצירמי-יהמ ואי חּוָרייַרְבְְל ץקַה

 יִשָפַנ תַחַּת םֶכָשְפַנ שי ּוָל הֶרֵּבֲֹא םֶכָּכ יִכֹנֲאוסגצ

 :ישאר ֹוָמְּבםָכילֲע ָטיִנָאְו םיִלמְּב כי הֶריְֵּחַא
 :ִךָשִחְי יֵתְּפְׂש דיִנְו .יִפְדומְּב סֶכְצִמַאַא

éְְלַהִי יִגמ"המ הָלְְּחַאְו יֵבֲאְּכ ְךֶשֲחִי-אְל הָרְּברֲא-םָא 
 ייִנָטמְקִּתַול :'יִתָרעלָּכי "ָתומָשַה יִנָאְלָה הָּתְעְדַאל
 :הנעי יִנָפְּב שח יב קו הָיָה על

 ריב ילָע קְרח יינמְמְׂשִיו ומ פא
 יָיִפָּבּויַלָע ּורַעָמ +7 רייע שמקור
 :ןּואְלמתי יִלָע דַחָי ייחל ּוָּכָה 'הָּפְרֶחְּב

 | ינצפצפונ יֵּפְרֲעְב זַחֶאְ ינו תי לש

 רויע ובו :הָרֶטמְל דל נמק
 :יִתְרְרִמ ץֶרָאָל ּךְפְׁשִי למָחַי אָלְו וֵתֹוְלְּב חלפו

 :רבְָכ יִלָע ץֶרָי 'ץֶרפ"יגּפדלע ץֶרֶפ .יִנָצְרְפִיי
 :ינרק רַפָעַב יִּתְלַלֹעְו יִּרְלַנ ילע יִּתְרַפְּת קש5

 :תֶומלַצ יפעפע לעו יִכָביִנִמ הָרֶמְרמֲח ינָפ6
 :הָכַז יִתְלָפְתּ יִפָכְּב סמָחְאל לעיל

 32° ins 6 6 (ף vel תמוֹ_5 in (rour\ abrod ותֶרּומְ] cf) ותָרּומִּת ץ3)|יו
 c 6 (pQBapnderalt) 3לַּמִּת | 35 65 ליבְּת | | 6כ 16, 3 "* ב 29 הָמּו | 5 63

 ּךשחַא אל; (םכוקּוחַא צפו 'זחי | 7 * 6 גשק6ש, 060מ 670; 1 fst משה |

 ל >6; קצק ֹותָדֲע 'כ, גו יִתֲעָר 'כ c 42,11 1? ֹותָעָר 'כ) | 8.411 | "= 05
 meus; 1 8a et 2 invers? || g *1 fit 6 68 נמי | * 6+ ּולְפָ ויִדּודְג יֵּצֵח
 ילע || === ? 1 6 59 םֶהיֵניֵע ּושטלי יִרָצ | %1 6 8 יִלָע | דס = 41 6 5 380 ב |

ad 11 fin frtadd ||דד 6 9 לוע 8 ירצ 9  | cf syr cherpo = mucro5 6/6566  

koung cf arab 2/7 = ?/00 || 13. 14 6 omnia vb in plur ||12 6 דמ6  

 4 3 frt 6 MSKen 23 GY . | ל (sic AM / min | 16 א הָר--, 0 iר— | ד 12

 mB א © יָא
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 1082 בויא 17,16—16,18

 :יִתְקַעזל םֹוקָמ יִהְיילַאָו יָמָד יִּסכְּתלַא ץֶרָאי
 :םיִמֹורּמַּב ידֲהָׂשֹו ידע םומָׁשב-הּנַה הָּתע-םִגיפ

 :יָניֲע הפ לאלא יער צילי

 ל םיִרבְ = מנ הלְִח ית 1:
 :'יניִע ןֶלּת" 'םֶתורמַהְבּ יָדָמִע םיִלָתַה אָלדבֲא*
 :לעקתַי יִדְיְלֹי אּוהדיִמ מע "יִנָבְרִע אָּג הָמיִשי

 :םֶמרִת "אֶל ןפ-לע לָכָשִמ ָּתְנַפִצ םּבְלְּכ+
 :הָגְלכְּת וינב יִניִעְו םיִעָר דיני קלחל

 :הָיִהֲא םיִנָפְל יתַפְתְו םימע ילשמל ייָנָניִצָהְו 5
 יל ל ייָרָצִיִו .יִניִע שַעְּכִמ הכת

smsרָרעְתִי יּףנֲח" לע יל תאז" לע םיִרְׁשִי : 

 :ץֶמָא ףיִפֹי םִיַָי"רָהְטּו ָּכְרַּד קיִדצ זחאיְופ
 :םֶכִח םָכָב אָצְמָאהאְלְו אָנ ואבו ּובָׁשִּת יָלְּכ םֶלֶאְוי

 :יָרְבְל יִשְרְמ יְקְּתַנ "ית ּורְבַע יִמָו"
 :ּךָשָחהיִנּפִמ 'בוָרְק רוא מיי םוָל הָלְיליי

 :יִעּוצְי יתָדפר ךשחב יִתיִּב לואָש הָוקֲא-םָאי
 :הָּמְרְל יתחאו יִּמֶא הָּתִא יִבָא יִתאְרְה תחשלי+

 הָנהּׁשי ימ ינקו יִתְוקִת פא היי
 פ | ?'תַחָנ רֶפְעְדלע דַחָידסא = הָנְדְרִת לֶאְש בי
N3S!ס6מ06 =  | NB: (cf 6 apikoird povעב יל  Ig frt add | 20 ™ 1 frt 

 יער) || 2: == 8 רבגכ 'א 'ע םדאדןב חכוי ול | * 8 ןבָּכ; 10 51155 ןיִבו | 22 8
 aic ופסק cp 17 || * prps דּפְסַמ; 14 | כ 'זל, ד *" 1 ימי הֶלְּבִח וחור |

 b Nos 56 וכעדנ) | ּובְועַב ,cf Jes 18,6 (cf 6 pepouevog 0 יִּב עו {

 4 1 םיִרּורָמַתְבּו (< 0 | * פז יָניֵע ןָאְלַּת | 3 *1 ינבְרע 36 | ו
 עסתו דִי יל | 4 06 םַמְרִת | 5 קזקפ דיִבָי 03; + 4--5 866 | 6 * 1 6 6 יִנגיִצַתַו |
 bl 6 9 לָשָמְל | 5 1 תָפמּו | 16 םֶהיֵנְפְל | 7 * קז יִרָציו | 1

D735 vel ib | 8 * 6 * 6* invers | ro * 51155 $Y D273, fit Var et c + 
Bpouw)6 6 (6צ  ° sequitur 6--7 | rr1—8 זז o add;ואבי ;  MSRen 286 0[ | b Kor 

cfinagrasu (babyl) marso (syr)6 6 6 ישרומ; 60000  conjgםהז || ל  formam a 

dl,םיִשֶא 6 1 םֶשּוי | ל  fuunis | 12 51 6 6 AO (E0nka, 6* Hier —kav) = 
post1 יִמָא  dl et1 יִנָּפְמ | 14 °° " | (Var)רוא  vel dlרקזב,  crrp ex 

 יתארק || 15 16 6 יתָבֹוטְו | 16 *1 6 6 יִדָּמַעַה | ל 1 6 6 (60ז00מ06600 [% 3«

Hier“, sed inest in 8[( nl. = 



1-3 IOB 1033 

 :רמאיו יִחָשַה דּדְלִּב ןעיוי 8
 :רָּבדְג ירָתַאְו 'ּוניִבְּת .ןיִלַמָל ייצְנק 'ןּומיִשְתו יהְנָארדַעיי

 ;'םֶביִניִעְּב וניִמְטַנ  הָמהְּבַכ ּונְבָשְחָנ עודמ:
 :ּוְמקְמַמ רצ קתַעְרְ" ץֶרָא בזעת ְךְנעֶמְלֶה וב ושָּפַנ ףרמ<+
 :וָשַא ביִבָש הָגואְלְו ףעְדָי םיִעָשְר רֹוָא םגי

 :ךעְדְ ויִלָע ורנו ֹוֲהֲאְּב ךשמ רואי
 :ֹותָצֲע ּוהְכיִלְשַתְו וגֹוא ידע ּורְצִי

 :יַָּהְתְו הָכְבְׂש-לעֶו יוָלְנַרְּב תׁשָרְּב הָלְׁשיכי
 :םיִמַצ וילָע קְזֲחַי תפ בֶקעְּב זחאיפ

 :ביִתְנ ילֲע וּתְְּכְלַמּו ןלְבַח ץֶרָאְּב ןּומְטי
 :ויָלְגרְל ּוהָצְפָהְו תוָהָלַב ּוהָתעְּב ביִבָסיי

 :ועָלצָל ןֹוכָנ דיִאְו דנא בעְרְ"ֶהְיי
 י'תַטְבַמ ולָהֶאִמ קת + :תֶוָמ רכְּב 'ויָדּב לכאי "ורע ידּב לכי
 והָוְנְלַע הָרְְ ֶל"יִלְּבַמ ולָהְאְב ןשי :תוקָלּב ףְלֶמְל 'ּוהְדְעְצַתְו
 :תיִרפ

 :וךיצק לָמִי לַעַממּו ּושבָי וישְרַש תַתַּתמי6
 :ץּוחריגְפ-לע ול םש"אלו ץֶרָאיִנִמ דבָאדורְבָזיל

 הדני לְבַּתַמּו ְךׁשֲחילֲא רֹוָאַמ ּוהְפְָּהי 5
 :יִרּונמַּב דיִרָש ןיִאָו ֹוָמעְּב דָכְנדאלְו ול ןיִג אלי

 :רעָש 'ּוזַחֶא םיִנֹמְדקְו םִיָנֹרֲחַא ּומַׁשְנ יומוודלַעס

 פ  :לֶא עראל םוקְמ הזו לוע תֹונְּכְׁשִמ הָלֲא-ְדא*י
 = יזרַמאַו בוא ןעירז 9

 :םיִלָמְב יֵנְּואְּכַדְתּו יִשְפנ ןּוְְנִּת הָנָא-דעי
 :ייקורְּכְהַּת ושבתדאֶל יִנּומיִלְכַת םיִמָעָּפ רֶׂשֲע הז

 סק 18, 2 ** 4 | ל 16 6 םיִשֶּת (ם--כ | < 16 6 ץק | 116 6ןיִבְּמ | *16
)3MSS*=) |? 16 5ש 49,13. 21; קזקפ 0(  cf1* 6 ּוניִמְדְנ c6 ּונחנאו | 3  

 ינ— | 4 *% antea vel postea */, stichus exc | °° 6 ויָדָסַמְמ רה קָתָּנִי | 1

sed cf689 ב  (codior 50 iON) | 8° dl 6 gMSS6 ¥ עָשְר | ל 16 6  
Ir prps9 1 6 3 ובקעב |  | (éAxeein) bn:66 515 | ל 1? 6 6 [ etiam 
3dּוהְפְדַהְו; 6 + חסגגסו | ז2 *1 הָיָה | *1 55 דל ןוָא |  veוהָציִאָה  

 KO < || (dupy) יודב || 14 = dl (gloss vel Var) | ל 6 iaag || 51 'ציו | 15 8

 v€) עטאד\ 00100) ּוליִלְּב 1 frt ;(cf 15555 43) לעילּב ”et antea 6 MSF 55 ןשי ;

Cp 10, 2 Va?ג תיִליִל | 18 1 1הַפ- ₪ והדני | 20 * 6 ומילע | * 69 זַחֶא |  
 יָנֵנּואֹּכַדִתּו | 3 * 3155 'כחת; 6 ((ח1א6006) ורכָת ? cf 627 || ל 4115559 2.

 7ס*



 1084 בויא 27—19,4

 :יִתְנּושִמ ןְלְּת יִּתִא יִתָנְׁש םֶנָמָאףַאְו
 :ייִתָפְֶח יֵלָע ּוחיִכֹותְו :ּוליִדְגַת יִלָע יְנְמָא-םָא

 :ףיקה יִלָע ודּוצְמּו יִנָתְוע ּהָלָאיּכ ופַאדועד
 :טּפְׁשִמ ןיִאָו עושא | הָנְעֲא אָלְו סֶמֲח קעְּצַא ה

 :םיִשָי ךָשָח יִתוביִתָּנלַעָו רָֹבעֲא אָלְו רג יִחְרֶא
 :ישאר תֶרָמע רַסיו טיִשְּפַה יִלָעִמ יִדֹובְב

 :יִתְוקּת ץַעָפ עסיו ּךֶלֲאָו ביִבָס יִנְצְתַי
 :יָרָצְכ ול יִנָבָשָחִיַו .וּפַא לע ירחי

 :יִלָהֲאְל ביִבְס ּונֲחיו םָּכְרד יִלָע ולס ויִדּודְג ּוָבְנ דיי
 :יִּנָמִמ 'ּורְו-ַא' יערי קירה יָלְעַמ ימאי

 יִתיַב יִרָנ5ּ :יִנּוחְכָש יַעְדַיִמְו יֵבּורק לְדָחיי
 :םָהיִגיעְב יִתיִנָה ירְכנ יִנבְשְחּת רֶול יִתהְמִאְ

 :ֶלְְָנחְתֶא יִפדומְּב .הָנַעְי אָלְו יִתאְְק יְִבְַי
 :יִנָמַב יִנְבְל יִּתְִחְו יּתְׁשִאְל הָרָז יחּוריז

 :יִבדּורְּבַדַַנ הָמּוקֶא יב ּוסֲאָמ םיִליוַעְַני
 :יִבדּוכְּפָהָנ יּתְבַהָא"הָזְו .ידוס יִתְמלְּכיִנּובַעְתי

 :יָנַׁש רוָעְּבי הָטְלַמְתֶאַו יִמָצַע 'הָקְבָּד "יִרָשְבְבְו יִרועְּבִ
 :יִב הָעְגְנ ּהולָאדדי יּכ \ יער םֶתַ יִנִָּח יֵננֲח>י

 יּועָּבְשִת אָל יִָשְּבַמּו לֶאדומכ יֵנָפְרִּת הָמְלי
 :'ּוקָחְיְו רַפַּפַּב ךתודימ יקמ' "ּובְתָכִיַו ופא ןתו-ימיי

 :"ּובָצָחְי רּועְּב ידַעָל .תֶרפֹעְו לְרַּב"טעְב
 :םְּקְי רפע"לע ןורחַאו יֵח יִלֲאָג יִּתְעַדְי ינו

 :ַהיְלֶא הָזָחֲא "ירָשְּבַמּו *תאָזּופקְנ* יירּוע ירֶחַאְו
 ַּאְר יניעְו ליִלהְוַחֶאי "כא רשאי
 :ייקַחְּב יִתיִלְכ ּולְּכ רזיאל

ve4 6 הי- | 5 5 4 ? | ?16 6:הָּפְרֶחְּב | נצ *1 רחיו | * 16 68 רֶצְכ  
dl 6658 וק- || ° 6* ּורזְכַא ;  add ? | 13 51 6 MSXen3°6 ע ּורָצְכ | 12 =  

 3 ךא | 14 = 1 יֵעְּדוִמּו יבורק (קצק יעּדמ 'ק) | 15 ** cסמָא 6 ץ 14 ינוחכש |
cf * | 22 pps17 1 יִתָנֲחַצְו | 20 * 41 | * 6 הֶבְקְר | = 1 א יֶּנָשְב יִרָשְּב  

 ליֵא | 23 *1 ןובתכיו || ** 1 רפסב ילמ וקחיו | == 816 65 | 24 * 0 דעל |
cf 16,19 || ft0: ןובצחי | 25 = 050% | 26 *1 + רַחַאְו | ל 1 ידע  * 

(cf 6 ropa1 ? יִדָהָשַמּו " || )cf 6 avavrkodv ?) se levadit prope meיִתֶא ףקְוָב  
 rap xupiou ‘מ cf 16,19 ץ6| שמדתאְו (תֶאְו קז יתא < | 27 *= קן יִנְרְׁשֲא

 nonn vb exc ?.יִלַא | < 11אךי |  sיִניִרְׁשַא | * קזק vel 
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 :יב"אָצְמנ רַבָּד שְָרָשְו ֹול"ףָּרְרַנזהמ ּורָמאְת יב
 יבָרֲח תנוע יהָמֲח"יִּכי - בֶרַחד יִנָּפִמ ו םָכל רוב 9

 סם | :"ףיִדש "ןּועְרַת ןעמלי
 :רמאיו יִתָמֲעַּנַה רפוצ ןעיַוי 0

 :ייָב יִשּוָח ירּובָעְבּו יינּוָביִׁשי יפַעָש ףןכֶל
 :לננעְי 'יֵתָניּבִמ יַחּורְו עַמְׁשִא יִתְמְלְּכ רָסּומי

 :ץֶרָא-ילע םֶרֶא 'םיָש יִּנִמ דַעדינמ ְתְעְַי "תאזה+
 :עַגְרְיִדַע ףָנָח תֶחְמָשְו בֹוְרָּקִמ םיִעָשְר תנְנְר יב

 :ַעיִגִי בַעְל ושארו יאש םיִמְשל הלַעידא
 :יַא ּוְרָמִאי וי דבאי חַצְנְל ולָלָנְּבל

 :הֶלִיִל ןּויְזָחַּכ ידי ףהַאְצִמי אלו ףועי םוָלֲחַכ
 :ֹוָמֹוקְמ יּונרּוׁשְּת דוע-אלו ףיסות אָלְו ּותַפְזָש ןיעפ

 :ונוא הָנְבָָּת ריו ילד רי ויִנבי
 :בָכְׁשִת רֶפְעְלַע ומעְו ןָמּולֲע ּוָאְלְמ ויָתֹומְצֲעיי

 :וֶנּושל תַחָּת הָּנְליִחְכִי הָעָר ויפְּב קיִתְמַּתֲאיי
 :וכִח ךוְתְּב הָנֲעְנְמְִו הָּנָבְזעַי אָלְו ָהיֶלָע לחיי

 :וָבְרְקְּב םיִנָתְּפ תַרֹורְמ ַפהֶנ ויִעְמְּב ֹומְחַכ
 :לֶא ּונָשרי דנֶסּבִמ ּונָאקיו עַלָּב לוח"

 :הָעְפֶא ןושל ּוהָּגְרַהִּת קני םינָתְּפ-שאָרי6
 :הֶאְמָחְו ׁשֵבְּ ילַחנ ירהנ תוגלפב אָרְי-לַאיז

 :יסְלֲעַי אָלְו ֹותְדּוִמַּת לח יעלבי אלו * עְנָי יבישָמי

 :ּוהָנְבִי אְָו ל תב יל בע ץערהכיפ
crrp; 6 00206 yap én Gvépoug06% ןב | 20 °°  lc ca IooMSS28  

add? |המה | <  prpsאֹובָּת םיִלְוע 'חדיכ ? | ל 9 07;  ee 

 4 15 6 ןּועְרַי | * KAOESY ןירש, 0 ןודש, 6 ןיַּׁש; pp ירש < 6 ₪ 6* |
 Cp 20, 2 * 6 ןֵכ אל | * קזקs יִנּוביִהְרִי | וג תאז !ve ןֶּכ | 41 + יִּבְל שַחְר|

MS1 'עת | 3 > || sine intelligentia)3 51 5 חַכּוהְו | *1 6 6 הָניִּבִמ )=  
 6 אלה |? 4 ? | 6 prps ותֶאש | 8 51 6 684 אָצְמַנ | ל 1 ₪ 6 6984 דדי |
 v9 <6%8( dl | *1 'שי v ro crrp et Var vel| 81055 80 ץ 19 6 18 | * 6 צרי

vir sequiturּובישי) |  (et posteaויָדְליִ  veקזק5 ? םָהיֵדיְו  ? || (מNip)50 וצרי  

 6-8 || r7 1 רַהְצִי 6 conjg 6 'גלפב | 18° 6 אְוָׁשַל; קזקצ  ְּךֵׁשָמ | "1 +
 ועגי (315% 45 prps < | (YJ )2( גילבי || 41 4 סעל אלו ... ליֵחְּב (1 6:

uf jfructun . . [arboris culus-01010706 6ן200ףד06, 6%א07070706)  Worep 

dam], gui mandi non potest vel potius םלעי אל ויתדּומַח ליֵחְּב ca soMSS 
 ל 9 ּוהָנְב. ||  1 fry 6] 22,9ליחב | 9 5 6 בע; 8



 1086 בויא 21,11—20,20

 :יטלמְי אָל 'ורומחב ידִנֶטְבְּב ןלָׁש עֶרידאְלויַּכי
 :ובּוט 'ליִחְיזאְל ןפ-לע | יָלְכֲאְל דיִרְׂשְיִאי
 :ּונֲאֹבּת לַֿמע דָיְדלָּכ ול רֶצָי וקֶּפָש תואלָמְּב>

 ומיִלָע רַטְמַו וּפַא ןורֲח וב חלשי נב אָלַמְל ו יָה
 :ומּוחַלְּב :הָׁשּוחְנ תָשק ּוהַפלְחַת לזר קֶשגִמ חרב
 תָררְִמ קְרבְּו "הגמ צו ליי

 ףינּוֿפצל ןּומָמ ףשח"לְכ< :םיִמֲא ויָלְע 'ךלַהל
 :ולֲהֲאְּב דיִרָש ערי יחּפְנ"אָל שא ּהֶלָבֶאְּת

 :ול הָמִמוקְתִמ רו ונע םִיַמָׁש וגיל
 :ֹוּפַא םוויְּב 'תֹורָנְנ ותיִּב לובי יל
 כ לֶאְמ יוָרְמַא תלחנו םיִהלֲאַמ עֶׁשְר יםָדֲא- קלחו הז
 :רַמאיו בויא ןעַוי 1

 :םֶכיִתְמּוחְנִּת תאֹוהיָהְתּו יִתְלַמ עומש ּוְעמש
 :גיִעְלַת יִרְּבּד רַחַאְו רָּבִדַא יִכֹנֲאְו יִנּואְׂש

 :יחּור רַעְקָתאל ַעּודמדםָאְו יִחיִש םֶדאל יֿבנֲאָה 4
 :הּפ-לע די ּומיִׂשְו ומׁשֲהְו ילֲאונַפ

 :תְלפ יָשַב וחְאְו יִתְלהְבְְו תרז"
 :לְָח ּורְבנ"םג ּוקְתָל ּוָחְי םיִעְׁשְר עודמ7

 :םָהיֵניעְל םָהיֵאְצֲאָצְו מע םֶהיֵנָפל ןּוכָנ םערז
 :םֵהיֵלע ַּתֹולֲא טֶבשדאלְו דַחַּפמ םולָש םֵהיֵּתּבִ

 :לַָּׁשִת אלו ותרפ טל לעג אלו רַבָע רוש וס
 :ןודקרי םֶהידְלי םהיליוע ןאצכ וחְלָשְיַי

 20 951 frtc 6 (60ד700 cwrnpia Toig טח0ק(0טסו) ֹובּוטְל al) וֵלֵׁשְ עַשי

 (גו ונָמֶטַמְּבְ | * 1 17 | <1 6 058 טלָמִי | 2: 8 ולְביִל ולָחֶאְל > | * 6
dl|22 1 6 90 לָמֲע; 5 לוע | 23 = 6 6%8)  | dl (add)0 ףלחָי < ? ץ 21  

 ל קצקפ ? הוהי || < 6 םיִלָבֲח; קצקפיםָחַפ, ותָמַח et atea( ויִלע) | 25 **1 6 6
 הוּגִמ (syr = culter( ףלש אָציו; ץ 24 חרבי -- 25 ותררממ 364 | * 1 6 9
 וכְלהְי | 26 = al 6 6 ןופצ Var( et( 1 ול || * 1 6 155 6889 'ָכאת | < 1 הָחָּפְנ

cf 18.5 |ביש  (15MSS YT) et posteaךעְדי  prps Pr; 1 ftהָחְפְנ | 5  vel 

 28 51 6 6 לוגי (cf MSs. bY) | * 6 יִלְּב ; 1 ft לבי קאש || = 1 564 ותא רנו;
 קזקפ תַרָכֵנ,? תֶרֲעְנַמ | 29 * 41 (₪) | * 6 ונוא; קצקפ דנוא (ג ןָא); 1

c 68021, 2 1 6 6380 םכתמ— | 31  )e/%5( | Cp(לַא-מע) (הַר--) ארומ  
 ונ-- )6 antea אל) | 4 1 fit 6 8 רַמאַה | 8 dl 6 68 | g 1 ft c 6( ּומְלָׁש |

 זס *16 6% םֶר-- | *1 פֶת-- || זז 9 שי; conjg ץ 8 6 ץ 1.
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 :בָנּוע לוקל ּוחְמְשִיְו רוָגַכְו ףָּֿכ ּואָשְייי
 :ותחְ לֹואְׁש 'ענְרְבּו םָהיֵמְי בוב יב

 :ּונְצַפָח אֵל ְּךיֶכָרְד תעדְו ּונָמִמ רוס לֵאָל ּוָרְמאיַניצ
 :וְּב-עּגְפִנ יִּכ ליעונ-הַמּו ּונָדְבעֶניִּכ ירֵׁשהַמיפ

 :"יּגָמ הָקֲחַר םיִעָשְר תַעָע םָבּוט םֶרָיְב "אל ןח
 םֶהיֵא ֹומְְלְע אָבְיְו .ָךָעְדִי םיִעָשְרְְרְנ ו הָמּכל

 :יוּפַאְּב קֶלַחְי םיִלְבֲח
 :הָפּוס ּותְכְנְנ ץֹמָכּו חּוריגְפל ןָבָתְּכ והיפ

 :עֶריְריִלא םכׁשְי וגֹוא וינָבְלמִצי הלא
 :הָּתְׁשִי יש תַמֲחַמּו ּודיֿכ וניע וָאְרו>>

 :ּוצָצִח ויִשְדֶח רפְסִמּו יָרֲחֲא ּוֲתיֵבְּב וָצְפְחְדהַמ יב
 :טֹוְּפְׁשִי "םיִמְר אּוהְו  תַעָּבדדָמְלְי לֶאָלַה ==

 :יויִלְׁשְו ונַאלש 5 ומת םֶצָעְּב תּומָי הז
 :הֶקַשְי ויָתֹומְצַע חמו יבלח ּואֵלַמ ףןיניטע 4

 :הָבוטּב לָכְאלְו הָרָמ ׁשפָנְּב תּומָי הוי
 :םָהיֵלֲע הָּתַכְּת הָּפִרְו ּובָּכְִׁי רפְע"לַע דַחְי*

 :ּוסְמְחַּת יִלָע תֹומְְמּו םֶכיִתוְבְשְחִמ יִּתְעְַי ןהיל
 :םיִעָשְר תֹונְכְׁשִמולָהַא הָיִאְו ביִדְנתְיִב היא ּורְמאְת יִּבִ*

 ּורכְנְת אָל םֶתַתֶאְו ְּךרָד יֵרְבֹוֲע םֶתְלָאָׁש אָלֲה
 :'ּולָבּוי יתֹוָרְבֲע 'םויל עֶר ְךֶשֲחנ ידיִא םנלי יב

 :ְל"מָלְשְי יִמ הָשָעְדאּוָהְו כר ויָנפדלַע דני
 :ירפסמ ןיא| יש שיִדָנְהלַעְו לבי תרְבְקִל אוהו =

 ויִפְלּי ּךוֶׁשְמִי םָדֶאלְּכ ויָרָחַאְו לֵחְנ יִבְגְר ול ּוקְתמ
 ס ּולַעָמ"ראָשְנ םָפיִתְבּושְתּו לָבָה ינֲּמֲחַנְּת ךיאו
veל ==  | Q Vrs 92; K nn30155 6864 'ב | 13 51 6  r2 16 ca 

 070006 6; vel | עגְרְבּו | © 16 (296)6 תחי a) תהנ) | 14 02 ּונמִמ |
GBH = ab eo | 17 * 6 (EEouow abrotg)6 6 אל צץ 1 אלַה | * 1 6  dl16 =  

 םֶקְזַחִי; 1? 4 || ל 12 ?stich exc | 1 לא | 20 6ח. ץס0.; prps 1דיּפ, ודיִא ||

 ar 1 ft וצְרח cf 14,5 | 22 * prps דלי | * 4א155 6 ?T; prps' היִמְר | 23 1
6 MSKen 76 אש' | 5 dl 6 25MSSKen |י 24 5 dr. ypag.; 6 Td 56 וו 

 prps וימטע קש | ל 1 ₪6 6 684 בל 6 * | 2717 ּושרַחְּת גו וׂשֹּכְחַת |
 28 frt dlc 1[ + | 40 * 18 "יב nisi rele דיִאָמ | ל 1 םויב 6

‘pi cf 30% | 321ל = 41 | 31 1  et antea9 | < ּותְרְבַע > | %1 לַצָי - | לב  cf 
dl )a48(.וילעו | 33 =  



 1088 בויא 25—22,1

 :רמאיו יִנֲמָּתַה זפיִלֲא ןעינ למ
 :ליִּכָשַמ ומילָע ןָּכְסוְדיכ ירָבְָּכְסָי לֶאְלַהְי

 :ְיָכָרָ םּתַתיִּכ עַצָּבסִאְו קדְצִת יִּכ יֵּדׁשְכ ץֶפֲחַה
 :טַּפְׁשמַּב ךמַע אבי ךַחכי ְךְתֲאָריִמֲה +

 :ףיתנועל ץק-ןיאו הָּבַרְךְתָעְר אלה
 :טיִׁשְפַּת םיִמּורע יִדְנַבּו םָּנִח ְךיָחַא לְּבֲחַתיכ

 :םְָל"ענְמת בערי הקשת ףנְע םימ"אלז
 :הָּב בֵׁשָי םיִנָפ אּוָשְנּו ץֶרָאָה ול עורָז ׁשיֶאְו

 :אָּכָדָי םיִמֹתָי תוערְזּו םֶקיֵר ּתְחַלַש תונָמְלַא
 םִאְתַּפ דַחּפ לָהֿביֹו םיִחַפ ְּיִתּוביִבְס ןְּב"לעיי

 ָפכְּת םִיַמ-יִתעפְׁשְו 'הָאְרת"אְלי יִּדָׁשְחֹואיי
 :ּמְריַּכ יםיִבָכֹוּכ שאר" 'הַאְרּו םִיָמָׁש "ּהָבּנ ּהולָא-אלָהְיי

 :טֹוְְׁשִי לָּפְרַע רַעְבַה לֶא עדנה ָּתְרַמֲאְ 5
 ְָכַהְתִי םִיֿמׁש גּוחְו .הָאְרי אָלְו וֶלרֶתְס םיִבָע<

 :ןָאיַתְמ ּוכְָּד רשא רֹוָמְׁשִּת םלוע חַרָאַה 5
 :םָדוסְי קצּוי רָהָנ תעאלו ּוטָמְקְירָשַאְי

 ₪ ירש לַעָפִיהַמּו ּונָמַמ רוס לֶאְל םיִרָמָאְה יז
 מ הָקֲחְר םיִעָש תצעו בוט םֶהיִּתְב אלַמ אּוָהְו יל

 :ומל-נעֶלי יִקְנְו וחמש םיקידַצ ּואְרְייפ

 :שַא הָלְבָא םֶרָתִיַו נמק דָחָבִנ אלא
 :הבוט 'ִּךְתֶאובְּת םָהְּב יםֶלִשּו ומָע אָנְַּכְסַה*י

 ְּדַבָבְלַּב ויִרְמִא םיִׂשְו הָרוּת ויַּפַמ אנ-חק*
 :ךְלָהֶאַמ הָלְוע קיִחְרַּת הָנֵבּת ישיר בּוׁשְּת"בֲא*

 :ריִפֹוא םיִלָחְנ ירבו רב רֶפָעדלעיתושְי
 :ְּךָל תפְעוִת ףֶסָכְו ּירָצְּב יש הָיָה

dittogr) | g 1c 6320 NTR]תעד || * 1 6 3 ויִלע )מ  Cp 22,2° MSK= 
pps1 6 ְּךֵׁשָח (ף)רוא; 8 ךףשח יֵא | ל ? קז ְּךֶלָהֶאְל | * cזס 1 'ביַו | זז **  

 @( תַבְכָש 61 6 | 2 *1 + 6 8 ּהְּבְגַה | * 16 68 הָאְרִי ₪ הָאָרְו | 6
 םיִריּבַּכ שאד; Q | 17 1cלv 12 464? | 16 1 6 ca 201155 6 N 3 בל | 18 1 <

et postea ]₪'[ |6 ּואָר  iD; v 1718 dl (add ex 21,14--16( || Iglc6  
al Bhp. (cf OSC) et antea 1 |ּוניִמְק ;  l fet 6 68 iT) et postea20  

 כז * קזקs םֶלָשָהְו | * 1 c 5 636% ובת; ג! ךַאובת | 23 1 6 6 הָנֲעַתו
vel pln) | 24 * 100155 Or 9 NW’; prps AW\ || ל ca 651155 030600 ?( 

 .( 2ריפואו ּךתְרות תופֶטּוט sק | 25 dub; prרּוצְכּו; קזק רַצְבּו
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 :ּךיגָּפ ֵַלָא-לָא אָשתְו ןָנעֶתּת ידשילע זאפ
 :םֶלָשַת ףיִרדְנ ךעְמשיְו ויִלִא ריִתְעַּתז

 :רוָא הגג ְיֶכָרְדלעֶו ל םֶקָיְו רֶמָארַזְגַתוי
 :'עשוי םיניע חַשְו .*הָנְג רֶמאֵתַו ּוליִּפָשָהייִכ
 סף רָבְּב 'טלְמַגְו .יִקְנֶא טלי
 :רמאיו בויא ןעוו 9

 :יִתָחְנַאלַע הָדְבָּכ לי יִחְׂש יָרָמ סויה
 :ּותָנּוְכְּתדדִַע אובָא ּוהֲאָצְמֲאְו יִתְעַדָי ןָתידיִמּ

 :תוִחָבּות אָלַמַא יִפּו טַּפְׁשִמ ויִנָפְל הָכְרֲעֲא

 :יל רמאָדהמ הָניֿבֲאֹו יע םיָלִמ הָעְאי
 :יב "םָשְי אּוהְּדַא "אֶל  יִדָמַע ביִרֵי חָּכדבְרְּבַה

 :"פָשִמ חַצְנְל הָמלפֲאו מע לחכונ רֶשָי יםָשז

oor jee 

 :"הָאְרֶא .אלְ ןימ5 תמי .יחא"אלו יותשעב לואָמש

 :אָצַא בָהְוּכ יֵנֹנָחְּב .ירָמִע רה" עדנה
 :טֶאדאלְו יִּתְרָמְׁש וָּכְרּד יִלְגר הֶזְחֶא ורָשַאביי

 :ויַפְדיִרְמִא יִּתְנַפְצ 'יקֶחִמ שיִמֶא 'אָלְ ויִתְפֶש יִתָוָצַמִיי
 :שעיו הָתּוא שְפַנְו ּונָביִׁשְי יִמּו דָחֶאְב אּוָהְו יי

 :יוְמע תֹוְּבַר הָּנָהְכְו "יקֶח 'םיִלָשּי ביי
 :ּונָמִמ דֵחְפאְו ןגוּבְתָא לֶהּבָא וינָפִמ ןבדלעי
 :יִנָליהְבַה יּצָשְו יִּבל ךרה לאו

 :לָפָאְ"הַסּכ 'יִנָפִמּו ךָשָחיִנָפמ יִּתְמְצְ יאָלְיכוז
26 frt 6 69 dl; v 26 conjg 6 23; v24—25 add vel trsp ante 23 | 20 *° crrp; 

| ₪ )a1 הֶוָג רֶמֹא) הָאַנְו םֶרדתֶא ליִּפְׁשַה | ל פט עשוי | 30 5 1 6 0 תַא ve 
 | 'טְלָּמְתְ | 5 1 6 34 ּויִּפַּכ  jPeאָּלַמְ "  et anteaתַוָאּת  a1שיא; סזק5 לֵא;

Cp 23, 2 = 6 = (215% 56 ידמ) יתעדי םג ?; קא םֶנָמָא | ל 6 יִדיִמ 1? 
ah | > 16 68 ודָי | 3 dlc 31599955 3; MSK=ss ןיִתְעְדִי | 6 51 אָל | 

 ל ins ? 13ל | ל 516 4155 ע Dy | * 1 6 684 nol | 516 89 יִמַע | 6
 8MSS 630 יִמֶּפשִמ | 8 *Or 6 יִּנָניִאְו 0:2 = 4 | ף * 16 3 )שב | ל =

dl )a44( |הָוָחֶא (הָו--) | 51 6 36 יֵעֲא | 5 = ּוהָאְרֶא (5); + 8-9 (9 >6*%)  
 זס **1 6 5 יִדְמִעְו יִּכְרַּד | 12 1 cf( 6 'ִצֶמִמ | ל 4 ן 6 40155 60 | 1

postל  erp; <6 etש 13213 | +4 =  cf6 64 יִקָחְּב | ז3 1! רַחְּב  

 v 17 trsp? | * prps ןָּ | 53 שא:| 9 39 קח | ל dle תי |
 =[ יָנָפּו



 1090 בויא 16—24,1

 :ףוימָי ּוזָחְאָל וָעְדֹיְו םיִתַע ּונְפִצניאְל יְּׁשִמ עודמו 4
 :'געְריו a רָע יףנישו תֹוָלּובְני

 :הָנֲמְלַא רוש ולָּבַחְ ּנֲהְנִי םימותי רומח

 :ץֶרָמדיּנַע ּואָּבִח דחנ ּךֵרָנִמ םיִניִבָא ּוטָיי
 יֵמָלֲעַפְּב ּואְצָי רָּבְדַמַּבוםיִאָרְּפ ה 5

 :"םיִרְעגל 'םָחָל ל הברע ףרטל י יִרֲחְׁשִמ
 :השקלי עשר םֶרָכְו ירצו וליֵלְּב הרָׂשּב
 :הרָּקּב תּוסְּכ ןיִאְו שובל יֶלְּבִמ נול םוָרָעל

 :רּוצוקִּבַח הַפֲחַמ יִלְּבמּ ּובַטְרי םיִרָה םֶרָּזִמ
 :ּלּבְחִי יָנֲע-ילֲעְו םֹוִתָי ידָשִמ גלזגו
 :ירַמֹע ּואָשנ םיִבָעְרּו שובל יל וכְלָה םִוָרָעופ

 :ףאַמציו ּוכְרָד םיִבְקְי וריָהְצִי יםַתְרּושןיבייי |
 עָושְּת יםלְלֲח-ׁשֶפָגְו יוִקָאְנוו םיִתְמ ריִעסיי
 ;י'הָלְפִּת יםיִשְיְדאְל ּהולאְו

 וירד וריכַהדאל רוָא יֵדחמָּב ּיָה הָמַהיי
 :ויָתְביִתְנִּב ּובָשַי אָלְ

 יןויִבָאְו יִנָע"לָטְקְי חצור םּוקָי "רואָלי
 :"בגנב יָה הללו
 ןיע יִנֵרּוׁשְתאְל רמאל ףֶׁשֵב הָרְמַש ו ףאנ ו ןיער 5

 :םיִשָי םיִנָּפ רֶתְסְו
 :רוא ּעְדָידאל ומָלדּומְּתִח םמוי םיִּתַּב ּךָשחַּב רתָחי6

 6 24, 1 5 61 6 2155 6 | ל ויעְדיו א ּועְדָיְו vel ועדי < 1 4 ומי |

viועדיו צ 1; 9 )2/2 הָמַה 6 וימי  quod frt 1 prםיִעְר,  antea (GceBeig)2 ° 6  

Occ OrX6 וער 1: ₪ | 4 0230  S>S,13( | ל = 39: |  (cf etiam v 5 et 
 יונע, 6 Ory | 5 * 63 0, 0 ai guass | 1 frt 6 7MSS 269 'פל | <
 (םָחְלְנְל; 41 אל | 4 קזש5 2) 'עבָגל; 16% םיִבעְרְל | 6 *1 6 6 (חקֿס 6200 ליִלָּב

post v 6)ק ץ 10--11 trs(/15% + אלולב) || ל ₪ ּוריצקו, 0 ּורוצקי | < 1 רישע ;  
uacrod) “TWh |ף 5 1 6 6 (6ח0  | dl7a vel roa (Var)ו ו 200. לי,  

 / | לעו, vg Var ג6% 3—2 | vroetr trsp postv6 || rr °° Var ad הדשב

a 61 6 םיִּתְבּו; cוריצקי ולילב + 6 ? || * עפ םיַת- | 51 ₪ ואמנו | 12  
 :M8 5 םיִתַמ | ל 1 6 6 (0(66גגסוזס) ואוקנ cf ]סמ 211 | 16 6 םיללע |

reroinrat | * prps ph) | '1ד( דסטדשצע (חוטאסחו|צ 00  abrég 56 bid4 6  
 frt 6 21155 6(5 ?( הָלְפִּת | 13 :MS 63 ּוכְלִי 4155 9 ובושי | 14 1 ברעל |

insורתח || ל  lcs DAN vel anteaּךְלַהי | 16 3  RS legקפ ? ֹורָצְו ןביא | rל ק 

 0% ןח OD סא ץ 17.
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 :"תֶומְלַצ 'תֹוהְלַּב יריַכיייִּכ - תֶומְלַצ ומָל רָב ווְְּחִי יב
 ימימדינפ"לע' לאָּוָהְד לקו

 :'םימֶרּכ רד יהָנְפידאְלי ץֶרָאְּב "םֶתְקְלַח ללקת
 :ּאָמַח לאש" גלׁש-יִמיִמ יְלְזְנִי םהדםנ הָיְצנפ

 - רכודאל דוע "הָמְר יוָקְתִמוםֲחְרי ּוהֲחַּבְׁשִ>

 :הָלְוע ץֶעּכ רֶבָשִַ
 :ביִסְְי אָל הנָמְלַאו רֶלַת אָל הָרְקַע הער

 וחְכְּב יםיָריִּבַא ךָשֶמּויי
 עשו 'חטְבָכ וליְןֶתַי5 - :ףייחב ןימאיה אלו 'סּוקי

 :"םהיִכְרּדְדלַע ּוהיִניִעְו
 יןּוצְּפְקִי ילְכַּכ 'ּוכְמֶהְו "ּונָניִאְוו טעֶמ ומור
 :ףלַמי תֶלְּבִש שאְרְכּו

 ס  :יְתָּלִמ לאל 'םשיו יִנָביִזְכְי יִמ ֹופֲא אָלםָאְו5
 :רמאיו ייִחָשַה הלב ןעיו * 5

 :וימּורָמְּב םולָש השע ומע דחפו לשמה
 :ההרוא םוקודאל ימ- לע וידּודְנל רָפְסִמ שָיַה

 :הָׁשֲא דָלָי הָכְזהַמּו לָאדע ׁשֹונֲא קְצִידהַמּוי
 :ויניעְב ּוכזדאְל םיִבְכּוכְו יליהַאְי אָלְו תַרָי-ידע ןַה5

 ם = והָעַלּוּת םֶדָמְְבּו המר ׁשֹונֲאַּכ ףא6
 :רמאיו בויא ןעיוו 6

 :ועְדאל ערד תְעַשוה חָכדאַלְל ָתְרָזְע"הָמ*
 :תְעָדּוה בָלָל הָיָשְתְו הָמְכָח אָלָל ָתְצַעְוְהַמְ

 :ְךָמִמ הֶאְצָי יִמדתַמְשְנְו ןיִלִמ ּתְרּגַה ימ-תֶאצ
 ; vel sim || 18 °° crrpו המ  jaּורְקַּב | ל גר | <1 1 תוכיִלַה 8 16* 17

conjg cv 17? | bb | frt ולק || = prps (?) םָמֹוי יֵנפְל | I | >> prps (?) 
  4ָהּולָזנַו ?  > >> = 41 || 10 * ppsםָמְרַּכ ךךד  | 41? cf =; 31הָּנְפְסַאי

18e-e | b-» al? | © prps ּוּתָתָ | 20 *= 1 ומְקַמ בחר | ל 1הֹמְר | 21 1 6 ₪ עַרַח 
(= 6 otk 60 éeroingev ?) | 22 * 1 6 6 (BBuvdrouc) םיִדְבֹא | ל 1 ₪ קמי | 
51 6 3MSS 624 וייַחְּב | 23 51 6 6 )0\000066 ?) PB! vel הָכְּדִי | 2 lc 
 היהי יִנֲעְו  1 ? ₪ | 9-5 crrp; 6 )6\\6 redeirat 600תַטְבִי אל | < 6 םֶלָשיַו 6

 ] ויָכָרְּד" לע ? | 24 *1 6 6 ומור | * פט םֶניִאְו | < 1 6 6 ְךמָהְו | 4 1 6 6 ַחָלַמְכ
= MSKen 223 ןוצבקי; 1 ץפקי, כז ףטקי | לי | 25 1 tc 255% םיִׂשְו | 
5 2MSS 9 לאל prps ןיאְל Ex toto cp 24 עץ 5 reliquiae orationis Iobi? | 

Cpas,a™ MSKen 156 בןיא | 3 16 G(Evedpa rap’ avroo) ובךא || 5°6 7עי | 
5 1 6 MS. 19 6AGY :ל | Cp 26, 3 1 ft. 



 1092 בויא 27,12—26,5

 :םֶהיֵנְכְׂשְו םימ 'תַחְּתִמ  'ּולְלּוחְי םיִאָפְרָה,
 :ןוףכל תּוסָּכ ןיִאְו וָּדְנֶנ לאש םוָרָעַ

 :הָמילְב-לע ץֶרָא הָלִּת .ּוהָת פע הנ
 :םָּתְחַּת ןֵגע עַקְבניאָלְו ויִבָעְּב םִיָמ רצ

 = ֹונָנע וילֲע 'זשְרפ 'הָּמכיינְפ זַחֶאָמ
 :ּךָשֶחְיםַע רֹוָא תיִלְכִמִ"יִדע | םִיָמ"יִנְפ"לַע ינָח"קחיוס

 :ותְרעְגִמ ּוהָמְתִיְו ּופפֹורְי םִיַמָׁש ידומעיי
 :בַהְר ץחמ יותנְבוָתב יםִיַה עֶגְרֹ ֹוחֹכְּביל

 :ַחְרְּב ׁשֲחָנ ודי הָלְלִח ייהַרֶפָש םִיַמְׁש וחּורָבי
 ובעַמָשנ רֶבָּד ץמש-המו יוָכָרְּד תתוצק והלֲאְרַהיי

 ס  :ףנֹוּבִתַי יִמ רתֹרּובֿנ םעֶרוי
 :ירמאיו ולָשָמ תַאְׂש בויִא ףֶסייי7

 :יִשָּפַנ רַמָה יּנשְו יִטּפָשָמ ריִסַה לאח
 :יִּפָאְּב ַּתולֲא ַחּורְו יִב יִתָמְׁשִנ דע

 :הָּיַמְר הָּגַהְידמִא ינושל\ הָלְוע יִתַפְׁש הָנְרַּבַדְּת"םָאצ
 :ייַנָמִמ יָתָמֲּת יא" עא יםָכַתַא 0 ל הָליֵלֲח

 | לעב מממ בא עשר ה
 :ושָפַנ ּּולָא 'לֶשָי יִּכ .'עָצְבו יִּכי ףֵנֲח תֶוְקְתִדהַמ יי

 :הָרְצ ויָלֲע אֹובָתיִּכ לֵאועֶמְׁשִי ֹותָקְעַצַהפ
 :*תע"לְבְּבי יֵּתֹולֲא אָרְקִי גָּנעֶתְי יּרׁש-לעטָאיס

 :דָחַכַא אל יֵנַש-םע רֶׁשֲא לאירנב םֶכְתֶא הֶרואיי
 :ּולָּבַהֶּת לָבָה הז הָמְלְ םֵתיִזֲח םֶכְּ םָּתַא ןָהי

5 * prps ול ולּוחי | * prps iD; al WH קז 'כשו ; צ 5--זז <6%( | 9 *1 
  vel fb = AND | > forma mixta ex IVDאָסְכ  6 ca 7oMSS 064נפ | ל

et שרפ (1 WB) | ro**lc SEAR קח cf Prv 827 || ל קזפ דעי | 12 * 5 

 םִיַּכ רעֶנ | *1 0 ֹותָנּובְתָבו | 13 = 6 (\61000 56 002000 06001א00וע 0016צ)
 ְהְרָעְש 'ש יִחיִרְּב | * 1ורפש | 14 * אס וּכְרַּ 0580 ויָכָרְּד | ל א6596ע ותְרּובְג

Q 6ויָתִר-- | < 6+ 6ח6ד6 חסומס || 97% add; prb cp 26 ex oratione Bildadi et 

+ 26,2—4 ante et 26,5—14 post 25,2—6 trsp | Cp 27, 1 ** 1 איו בויא ןעוו' 
cf cp 26 | 4 1 6 101155 הת | 5 °° >5 || ל' >MSKen®® 6 et frt dl; trsp v 3 
post v 5? || 6 * r1msS 6080 הָּפְרַא || ל 1 fit ףֵרָחְי; קזק רָּפְחַי | 81 

 (א(ל אשי; ןלֲאְׁשִי | זס 6 188% 3 ‘אלא  et dl )gloss) | * 63עַצַבִי יכ
vel 6 6 ויָלָא || = 1 6 6 )cf 3) ולד רתע | זז 1 rt דהַמ ףֶתִא )cf 6; צ 2-6 ₪ 
12 restant ex oratione 100, v 7—Ir, 13—23 prb ex oratione Zophari. 
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 :ּחקִ שמ 'םיַציִרָע תָלֲחָנְו 'לָא-עיועָׁשְר יםָדֲאקְלַחוהָי
 :םֶחָלועַבְׂשִי אָל ויֵאָצֲאֵצַו בֶרָח-ֹומְל ויָנְב ּוּבְריָא
 :הָניִּבְבִת אל ּויָתְנְמְלַאְו ּורבקי לתַוָמּב וייר

 :שּובְלמ ןיִכָי רָמֹחַכְו ףַסָּכ רַפְעּ רָבְצִידא 6
 :קלחי יקנ ףַכו ׁשָּבְלִי קיּדצְו ןיִבי ל

 :רצנ הֶׂשֲע הָּכְסְכּו ּוָתיּב שָעַכ הָנָבי
 :ּנְניִאְו חְקָּפ ויָניִע ףסָאַי אָלְו רכש ריִשָעּפ

 :הָפּוס ּותַבְנּ הלל תֹוָהלַּב םִימַב הְגיִׂשַת>
 :וָמְקמִמ והרעשיו  ךליו םיָדָה ּוהֲאְׂשִײ

 :חַרְבַי ַתֹורְּב ודימ לֵמֲחי אָלְו ויָלְע לש

 מממ ויל יקרו ומיפכ "ומי פי
 :ּוקְלי בָהְול םֹוקמֹּו אצומ סל שי יִּכי 8
 :הָשּוחְנ קוצי ןְבֲאְו חֶקָי רפַעַמ לזרב-

 :תִוָמְלַצְו לָּפֶא ןְבַא רקוח יאּוה תיִלְכּתילְכְלּו ְךֶׁשֹחַל םָׁשו ץֶק

 עג שונא ול" לֶגְייֵגִמ םיִתָכְׁשִנה ירָגםעֶמיולֲחֹג ץרַפי
 :שָאומָכ פה ָהיֶתְחַתְו םָחֵל"אַצִי הָּנמִמ ץֶרָא

 :ול בֶהָז תַלְפַעְו ָהְֶנָבֲא ריפסוקֶמ
 :הָיַא ןיע ּותַפְזֶש אָלְו טיָע עָרידאָל ביִתְגְז

 :לַחָש ויָלָע הָדְטְאְל ץַחָׁש"יֵגְב והּוכיִרְדַהדאְל
 :םיִרָה שָרָשִמ ַּפָה .ָדָי חָלָׁש ׁשיִמְלַחבַ

 :וְניִע הָתַאָר רֶקִילָכְו עָּקִּב םיִרֹאְי תֹורּוצַּביס

 פ  :רוֶא אָצְי 'הָמְלִעַתְו 'שָּבִח תֹורָהְנ יֵכְּבִמי
 :הֶגיִּב םוָקְמ הז יאְו אָצַמִּת ןָאַמ הָמְכָחהְו

 :םייחה ץֶרָאְּב אַצְמַת אָלְו הָּבְלִע שנא עֶדזאלי
dittogr) et np: |ם ) dittogr?) | 5 1 yyמ (ע b13 5 6 | ל 1?  

et 8אל || <1 6 68 םֶתַב--  insוד-- || ל  * sic 8 Or; mlt 1559 TW,15 +  
 'ִָּבִת || 16 6 אקטסוסצ || 18 1 6 6:3 ׁשיִבָּכעֶכ 6 84 | 91 6 68 ףיסזי | 1
 םויב vel מי | 23 *1? וקפשי = םי) | 1 ויל | < 1 םיפכ | 11? וק- 4 *|
 © 5 םּורָמִמ )?(, al וממקתמ | Cp28,2°1frthp: et קוצי | 3 6

add; ex al con-4 5 1 םיִבָגְרַמ | ל-5  | b dl 5 ₪ 1 vpn2.155% |  
lv 12 etiam ante vI et postv6 || irlוכ(,  textu? | 61? עפִֶהl (dl 

trsp1 הָמ-; * | wenל 16 604  | Bdon?יֵכְּיַמ = 6  cf Prv 8,24 velיִבְבְנ  
frt Ira post Joa et v 24 post v 11 | 12 1? Nia] (cf MSK=5°) ut 20 (cf 
ad 6) | 13 16 6 .הכר 



 1094 בויא 29,9—28,14

 :יִדָמַע ןיִא רַמֲא םִיְו איָהייֵב אָל רֿמָא םוָהְּת
 :ּהָריִחַמ ףָסָּכ לקָשי אלו ָךיִּתְחַּת רֹונָס ןתְיאְל5

 :ריפסו רֶקָי םֶהְשְּב ריפוא םֶתָכּב הָלַסְת אֶל
 פיל ּהָתְרּוְמְתּו תיִכּוכְזּו בָהָז הנכְרעידאלוז

 :םיִניִנְּפִמ הָמְכֲח ְּךֵׁשָמּו רכזי אל שבו תומאָרי
 פ 8 יָלְסְת אל רוהט םֶתְכְּב יׁשּוּכ"תַרֲטַּפ הנַכְרעיהאליופ

 :הָניִּב םּוָקמ הז יִאְו אֹוָבּת ןיִאָמ הָמְכָחַהְו 0
 :הֶרּתְסִנ םִיָמְשַה ףועַמּו ייֲחלְכ יניעמ יהָמְלַעְבְי

 :הָעְמָש ונעמש ּוניִנְִאְּב ּוָרָמֶא תֶוָמָו ןודבא >>
 :הָמוקמהתֶא עדי אּוהְו ּהָכְרִד ןיִבַה םיִהלֲא. 23

 :הֶאְרִי םִיַמְׁשַה"לָּכ תַחְּתי טיָּבִי ץֶרֲאָה-תוצקל אוה"יּכ4
 :הָּדְמְּב ןֵּכּת םִיַמּו לֶקָשִמ חּוֵרָל תושעל:5

 :תולק דיִזָחל ר קח רֶמָמל ותשעבי*
 :ּהָרְקֲח"םגְו יּהָניִכֲה יּהָרְפִסִיַו ּהָאָר זָאז
 פ ּוהָניִּבעֶרמ רּוסְו הָמְכָח איָה יָנֹדֲא תֶאְרְי 'ןה יםְדָאָנורָמאו=י
 :ירמאיו ולָשְמ תַאְׂש בויִא ףָסייו 9

 :יִנרמְשי :ַוְלָא יַמיִּכ  םֶדְקְקיִחְרִיְכ יִנְגֶתְידיִמ
 :ךָשְח ְךֶלֵא ורואל ישאר ילע ור להב

 :יִלָהֶא ילע ַתולֲא 'וסְּב ייִפְרָח יֵמיִּב יִתיָה רֶׁשֲאכי
 :יָרָעְנ יֵתֹוביֵבְּס :יֶדָמַע יֵּרש דֹוֲעְב

 :ןָמָׁשיִגְלַּפ יֵדְמִע קוצי 'רּוצְו יֹהָמֲחְּב יִכיִלֲה ץֶחְרְּב
 :יבשומ ןיִכֲא בּוחְרָּב תֶרְקְ-יִלְע רַעָש יִתאֵצְּבז

 :ּודמע ומק םִיִׁשיִׁשיִו ּיאָּבִחָנְו םיִרָעְב יֵנּוֲאְרל
 :םֶהיִפְל ּומיִשָי ףַכְו םיִלָמְב ּורְצע םיִרָש

 14.1 הָרָמָא | 15 1 +f רוגה | 16 = אלסת cf גז 4,2 | 17 זז155
Var ad 178 |53 ילככ אל; 1 5 יִלְּב | 18 1 ? ףשמו 61 0 | דפ *= : MSKe=יִלָּכ  

 bb Var ad 16a | 2r * dl ו 6 680 | * 1 mo | 23 51155 6 ןיִכַה | 24 1%
 תַחַּת לכ. Ad צ 24 ₪ צ גז | 25 658% הֶשַעַה | 27 *] ּהָרְּפְסו | * 5155 'ִבָה
 5 ּהָליִכֲה | 28 3 MSKen> 8 | ל <>](15%99 75 8 | 0 2MSSKen, 4MSSKen< הוהי

v 28 add | Cp 29,יִתֶאְרִי (קז 'א תארי);  prpsהוהי;  ca 10oMSS*"יגדא;  

 == קזקפ רמאיו בויא ןעיו | 3 1 ולַהַּב צו ולָהַהְּב | 4 * קצת ? ֹוּדְסַח (דָסָח)
dl66% | ל  MSS auc1,10 | 6 * = הָאָמָחִּב ק cfֹוצְפָח, יִחרַּפ | ל 1 ¢ 658 ךֹוסְּב  

 (Var ad pis) | = 1 + ידמע קוצי
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 :הָקְבְּב םָּכִחְל םֶנֹוׁשְלּו ּואָבְחָב םיִריִנְנ"לֹוקי>
 :יִנְדיִעְתְו הָּתַאָר ןועְו יֵנָרְׁשִאְּתְו הָעְמָׁש ןֶזא יֵּכיי

 :ול ֶזע-יאָלְו םֹותָנְו יִעושְמ ןָנָע טלמָאדיָכַי
 :ןְנְרַא הָנָמְלַא בלו אֵבָּת יִלָע דֵבֲא תֵּכְרַּביצ
 :יִטָּפָשִמ ףיִנָצְו ליִעְמּ יִנָשבְליו יּתְׁשבְל קֶרֵציצ

 :יִנֶא ַהַסּפַל םִיָלְנַרְ רעל יִתיִיָה םִיָניֲעַיפ
 :ּוהְרקְחא יתערידאל בר םיִנֹויְבֲאְל יכֹנָא בָאַפ

 :ףרט ְּךיִלְׁשֲא ויַנְׁשִמּו לוע תועְלַתִמ הָרְּבְׁשֲאְו יז

 :םיִמָי הבא לכו 'עננָא 'יגְקע" רמי"
 :יִריִצְקַּב ןיִלָי לַטְֶו םִיָמִדיִלֶא חּותַפ ישְרָשיִפ

 :ףיִלֲחַת יִדָיְּב יִתְשקְ יָדָמַע שח יָדּובְּב>ס
 :ייִתָצַע ומל* ימיו ולחיו ועָמש-ילו

 :יִתְלַמ תת מיל לנשי אֶל יִרָבְד יִרָחֶאְ
 :'שוקֶלמל יורעפ םֶהיִפְ יל רַטמַכ לחי

 :ףוליפנ אל ִנָּפ ראו נימי "אֶל םָהָלֲא קָתָטֲאי
 דְָנּב ְְמְּכ ןוּכֶשֶאְג ׁשאָר בֵׁשֲאְו םֶּכְרִּד רֶחְבָא

 :'םַחַנְי םיִלָבִא רֶׁשֲאַכי
 יִּתְסַאָמ"רַׁשַא 'םיִמְיָל יִּנָמִמ  יםיִריִעְצ לע וקחש ו התַעוי 30

 :ינאצ בכ םַע תיל םָתּובֲא
 רָסֲחַּב :יחַלְּ רבא ומיִלָע יל הַמַלי םֶהיֵדְי תכני

 ומ ןָפְכְבּ] :הָאׂשְמּו הֶאוש ישָמָא .הָיִצ 'םיִקְרעַה
 :םָמְחַל םיִמָתְר שְָרַשְו חיִשְיִלָע חּולַמ םיִפְטְקַהי

ro l םֶלָאְנ vel ;אָלְבִנ trsp v 21--25 postv ro | 11 61 84 6 9 | 12 * 6 >> 

  (cf /15575-54( vel PWD; cf etiam 8 || " 5סטץ0סדסט עושמ 6066
 . | > 6 nodה  fAucia uov = ?; 3pף  | 14 dl c 6S | 18 °° 6אל 630
06 = AM, cf 6 Sir 87 || 5 sic ST; Nehardeenses לוחכו cf ;לֶחכו 1 6 6 
(Worep 0766006 poivikocg)  (sicut palma) לַחנכו cf 6 Sir 50,14 = Sir hebr 

50,12 | 20 prps יִנודַּכ | 21 *° [ invers (pr (ולחיו )ic( ּוּכָחיַו וטו | ל 6 

ca 351155 Vrs יִתְַעּומְל | 22 *1 ₪ ירָבִד 6( 23 | 7 וש | 23 51 ּולָחיַנ | 
  | 1אלו  | 24 5 frt dl; ca 90155 6536ל-ל קצקפ ? תזפרֶגּמַה יִפָּכ | 5 'מכ

frt ין" || = 1 prb םֶחָני םיִלָבֲא cfv 25 | 25 °° dl(Varad24b) | Cp 30, 1° prps 

3 cf Sach 13,7 | b-b dl?; totus v 30,1 vid add cf 31,15 || 2 ** 1 ft 1ל ּהָמָּכ | 
  | 5 frtvb exc; al (conjgומְלְג  | lftל סמ « רָבְא | * קזקs? לתל

 . | > crrpרסחב < חלכ) 'שמו האוש ומְרָנ | 'צ םיקרעמ ןפכב
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 :בֵנּנַּכ ֹומיֵלֲע ּועיִרְי ּוׁשָרַי וגן
 יקֲהני םיִחיִׂש"יֵז  :םיִפַָו רפְע יָרֹוח כשל םיִלָחְנ ץורעב

 אָּכָנ םֵׁשיִלְב יֵנְּב"סִנ לָבְגדיִנּב :ּוחַפְסִי לוח תַחַּת

 :ץראקרמ| = המלה יא תייק םיִנְג הת
 :קְר ּוכָׂשֲח"אל יִנְפַמּו .יִּנָמ ּוקֲחָר יִנּובֲעּת
 :'וחלש ינָפִמ 'ןסרו יֵנָגעְיו חּתַּב "רָב

 :םֶריֵא תוחְרֶא יִלָע ולס וחלש ילנְר" ומי יחַחְרּפ ןיִמי-לֲעיי
 יוליעי יִתָּיַהְל" יִתָביִתְנ ּוסָתָבּ

 תוֶקָלּב לע הי ללה הָאׂש תַח
 :יִתָעָשָי הָרְבַע בָעְכּו "יִתְבְדְנ ַחּורָּכ יּףְרִּת
 :יִנָעְַמְי ינוח יִׁשְפנ ךֵפַתׁשִּת ילֲע יהתַערי<

 :ןּוְבְּכשי אל ילרע ילעמ רֶקְנ יִמְצַע הָלְיַיד
 :יִנָרְזַאי יִּתָנָּתְכ יִפְּכ "יִשּובְל יִשָּפַחְתִי ָּכ"בְרְב

 :ֹרָפָאָו רפְעָ לָשַמְתֶאּי רַמֲחל נהיו

 יב 'ןנבְתּתו יָת .יננעת אלו ךילא עושאי*
 :יִנַמְטְׂשִת ּךְָי םֶצָעְּב יִל רֶזְכֲאָל ְּךפְהַּתי

 :הָנׁשּת יֵנגנְמְתֹו יִנָביִּכְרִּת ּור"לָא ינֲאְׂשִת-
 יחל דעומ תיִבּו יִנָביִשְּת תֶומ יִּתְעַרְידיּכצ

 :ַעּוש ןֵָל" ודיפָּביא ךֶניחֹלׁשִי יבא אי
 :'ןויִבָאָל 'יָשְּפַנ הָמְגָע םֹונ"הַׁשְקל ייִתיִכְב אָלֲא*

 :לָפֶא אבִיַו רואָל הָלֲחיַאְו עֶר אביו יתיּוק בוט כ
5 J NIA; postea vb ec | 6 141155 ץורעב | 7 1 ּוחַפָסִי | 5 

sequuntur 29,755; 30,2—8 add || rr * 1 6 086 יִרתִי; ₪60 1-- | ל prps ְיִלְגְד 

)cf ילגר + 12) | 51 6 09 חַלש (ךְלש) ; ג יננעיו ּוחְּתַפ | 12 * 5 החרפ | 
b-b dl (Var cf v 11% et) || 13 *% crrp; prps ילָנעמ ּוסְרָהָי )c 6 (ְיִליֵעְמ ּוצְלֲח | 

 , 0 karnkévridév ue) 1S 23,26ש  )cf 6 BéAeowומר ּורטע יֵלֲא  crrp; prpsל-ל
 גו 'ל רַצֹע 'ל | 15 * 1 6 68 ּוכָּפִהנ ('פָהָנ) !ve 6 15% 3 ָּדַפָהַּת | * 1 6 6 ףַדְרִּת

al? (dittogr)|16 *  || ?icחeA8 יתביתנ; 1 + יתָבּוט = 6  MSSףַדָּנַת | = םסמת  : 
 ל קזק יִמָא ?) | 17 41? 6 6 (ש יִלֹחַמ), 1 41 הליל e:רָקְנ | 18 *1? 6 6 שפתי
 al (?) אָּבַחְתִי et antea כ"ב al) ב3( | prps  ירשב 0) | ?rg * ins לֶא |
 טו? יָנֵרְרֹה | 20 *1 6 15% 3% 8 ָּתְדַמַע | * 1 6 155% ט 'תת אלו; גו 'בֶתַהִמ |

KAW; al 6 0)0( mwnn | 23 / 6) 1,21; prps )(21 6 נטש | 22 1 6  

 יִנָביִשּת | 24 *1 ? עַבֹט, גו 'שָא יִנֲעְב אלמא | ' 1? עושי הל (= אלו al אל
 עָשּונ | 25 *1? תיִכְב עו? יִכְב | * 1 ? ּושְפנ | 17 דָבאל | 26 >680 6 01?
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 :יִנָעְיִמְי יִנָמּדק ומדדאלְ ּוְחֶּתְר יִעָמְַז
 :עָּושַא לָהְקִב יִּתְמִק "המח אלבי יִּתְכַלֲה רדק-

 ס = :הָגעי תגְבל עו יגל תָיָה חי
 :בָרְחיִִמ הָרחייַמְצַעְו יֵכְעַמ רָחָׁש יִרועי
 :םיכב לול יּבְנֲעָו .יִרַּכ לָבַאָל יָה
 :הָלּותְּב-לע ןַּנובְתֶא הָמּוי יִניֵעְל יִּתְרַּכ תיִרָּבי 1

 :םיִמֹורּמִמ יש תלחְנו לַעָמִמ הלא קֶלִחו המי
 :ןוא יֵלעפְל רֶכָנְו ילּועְל דיִאדאלַה

 :רוָּפְסִי יִָעָצְ"לכְ יֵכָרְד הָאְרִ .אּוהדאלה +
 :יִלָנַר הָמְרמילע ישָחַתַ אְוׁש-יםע יִּתְכלְה םָאפ

  oןץ): = ימת הוא עדו קדֵינְזאָמַ נלי

 :'"םּואָמ קבב
 יפכְבּו יב ךלֶה יניע רֵחַאְו יָה יג" ירשא הָטַתְדֶא

 :'ּושָרְשי יִאְצָאְצְו 'לבאי רַתַאְו הָעְרֶא
 :ִּתְבָרֶא יִעְר חַתָּפרלַעְו הָׁשֲא-לע יִּבַכ הָּתְפִנ"בַא

 :"ןירחא ןּוערְכי ָהיִלָעְו יִּתְׁשִא רחאל ףןֶחְטִתיי
 ייפ וע יאיהְו הָמְז אוי
 :'שֶרָשְת יָתָאּובְּתלֶבְבּו לָבאּת ןודבַא-רע איִה שָא כי

 :יָדְּמִע םּבְרְּב יִתְמַאְו יִדבע טּפְׁשִמ סַאְמָא-םָאי
 :ונבישא הַמ דֹקֶפיהיִכְ לֶא םּוקידיִּכ הָשָעֶא הָמּויצ
 :דָחֶא םֶחְרְּב ּונָנָכִיו והָשע ינשע ןָטָּבַבד אלהי

 :הָלָבַא הָנַמְלַא יניעו םיִלּ ץפֲחַמ עַנמָאדםֶאא
 :הָּנַמִמ םותָי לֵכֲא-אלְ יִּדַבְל יִּתַפ לַכאְויל
 :הָּנֲחְנַא יִמִא ןָטְּבַמּו בָאָכ יִנֹלְג יֵרּועֶגִמ יִּבי

 :ןויִבָאְל תּוסָּכ ןיִאְו ׁשּובְל ילבִמ דבוא הָאְרֶאדםִאיפ

 :םָמַחְתִ ישָכָּכ זגמּו צלח יִנּוכְרִב יאָלְַא
lf28 == | הְּדִמָח 'ב; קצקפ םֹויַהלָּכ | ל 1 + לוקְב (יל-כ | סק בת ד  

 'ֵבְתַהָמ | 3 גמ ? ןוכְנ ;צ 1--4 >6%8) ₪ ?dl? 6-95 | 5 * ins JN | * = שחתו |

prb658 הָמּואַמ | =  Or MgKenדהךמ | ל א ' vel0 = לא | ל 551 ךרד ינמ  
ft jn |זס *1  || éri rhcשור; 6+  a4 | 8 *? גפפ לכ | * 1 ₪ וששרי  

Q N'A] || >> constructioל 16  || frt vb excזז *16) איה  | n'~ל 11155*  
(quod 1 6 ca 20MSS) et D779 jy | 2° dl? | *ןוע  mixta ex '77B 

 Ann | 14 16 6 (érasiv uov rotflrat) םזקי cf ad) 18( || 5 ג 656) ּונָנְכיִו

vel ָכיַו- || 18 trsp v 14 ante v 8 1 יל et יִנַחָנ | 20 7* prps .אלו 
Biblia. 71 
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 :יִתְרְוַע רעשב הָאְרָאיִּכ | יִדָי 'םּותְיְדלַע יִתופיִנָהְדִאְיי
 :רַבְׁשְת ּהָנָקִמ יִערֶזֶאְו לּפְת הָמְכשִמ יִפֲתָּב>*
 :לֶכּוא אל ותאָשִמּו ילֶא דיא ילָא דַחַפ יִּכ3

 :יָחַמְִמ יִּתְרְֶא םֶתכלו ילְסּכ בֵהְזיִּתְמַׂשיֲאי
 :יִדָי הָאְצִמ ריּבפדיקְו .יליח בָרדיּכ חַמְׂשֲא-םָאפ

 :ךלה רֶקָי חַי לי יִּכ רוא הָּאְראא
 :יִפְל יִדָי קׁשתַנ יכל רֶתַפּב ּתְפְיַוי
 :לַעָמִמ לֶאְל יִּתָשַחְכיִּכ יֵליֵלּפ ןְוָע אּוה-םנ5י

 :עֶר ואָצְמדיִּכ יִּתְרַרעְתַהְו יאְנָשִמ דיִפְּב חֿמְׂשֲא-םָאפ
 :ושָפַב הָלָמְּ לאל יִּכִח אטחל יִּתַתְנ"ִאָלְוּ

 :עֶּבְׂשִנ אָל ורָשְבִמ ןתידימ יִלָהֶא יִתְמ ּורְמַא אלא ני
 :חַּתַפא הראל יִמְלְ רג ןילודאל ץּוחַּב =

 :'ינֹוע יִּבְחְּב ןומְסל' יִעָשּפ יםדאכ יִתיֵּסַּכיבֲא
 -אל םּדָאְו יִנָּתְחַי תֹוָחַּפִׁשִמדּוְבּו הָּבַר ןֹומה וץורעֶא יִּכי

 :חַתַפ אָצֶא]
 ינגעו רש יוָּת ןֶה יל עמשו "לְתְי ימי
 :יביר שיא בָּתּכ רָפְְו
 :יִל תוָרָטַע ּונָדְנַעֶא ּונַאְׂשֶא יִמכְש -לַע אלמא 5

 ּונָבְרקַא דיגָנ מכ ּגְיִנַא ידָעָע רַּפְסִמּ
 :ןּויְּכְבִי ָהיִמְלִת דַחְיְו קַעְזִת יִתָמְדַא יֵלֲע-םָאפ

 :יִּתְחָּפַה היִלַעְּב שפנו ףָסָכיִלְב יִּתְלְבָא ּהָחַּפְאפ
 הָׁשֲאָב הָרֹעׂש"תַחָתְו ַחוח אַציוהַטַח תַחַּתּפ

 פ יביא יִרָבִּד ומתי

 אּוה יִּכ בואתַא תֹונֲעַמ יהָלֶאָה םישְנַאָהי תֶשָלְש ּותְּבְשיַו י 2
 תחַּפְׁשִמִמ 'לזּובה ילֶאְכַרבְְֶב אּוַהיִלֲאוףַארַחיַו ם :'ויניֵעְּב קידצ
 ריער תָשָלְשַבּוי :םיִהלֲאַמ ושְפַנ וקְצדלע ֹוּפַא הָרָח בֹויִאְּב 'סֶר
 = 1 םֶתְדיִלַע | 23 1 יל אָתָאְי לא (+ 65) || 27 cf Dt 11,16, ed 1 rt פיו +

ks 31,9; Jer 20,7 || v 28 fit ante 23 trsp | 29 6 יתועירהו | בז ₪1? | 6 

dl? )c 6 ?( gloss | 35 *dl 6 6MSS 08 |ישא ַחְראל | 33 51? 'דאב || ל  
  || vy 38—40 post v 2)הע(  stich exc ?|| 36 1 6 2MSS*= 650 nyז/, 5

vel 34 trsp || 40 °° 68 in initio cp 32 | Cp 32, 1 °° 6 (oi... pilot 00100( 

 ויֲעָר || * 8% Bapaynh 6 ,7 8 * 2 | *3 < 48 ?1 ;—ניGES D | ל 8
Avgairidog xupag.5 6+ ד\6  || ZwBirng 
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 ּוהיִלָאְו+ :"ביאזתֶא ועיִׁשְריַו הנע ּואְצְמִאְל רֶׁשֲא לע וא הָרָח
 אָריַופ :םיִמָל ּונָמִמ הָמֵה-םיִנְקְז יִּכ םיִרָבְדִּב בויֵא-תֶא הָּבִח
  ם פא רח םיִׁשְנֲאָה תֶשְלֶש יִפָב הנֲעִמ ןיא יפ אּוהיִלֶ
 רמאיו יזּובה לָאְכרָּבְֶָב אּוָהיִלָא עי

 םיִשיִשְי םֶּתאְו םיִמָָל יִנָא ריֵעצ
 :םֶכָתֶא יִעָד תָוחְמ יאְריִאְו יִּתְלֲחָז ןָכ"לֲ

 .והָמְכָח ּועיֵדי םיִנָש בֶָרְו ּורָבדְי םיִמָי יִּתְרַמָאז
 :םֶגיִבְּת יהש תָמָשִנְו שנָאָב איחור ןֵכֲא5

 :טָּפְׁשִמ ּוניִבָי םיִנקזּו ּומְּבְחְי םיָּבר"אְלפ
 :ייִנָא-ףַא יעד הָּנחַא יָליתָעְמַׁש יִּתְרמָא ןֵבָלי

 םָכיֵתְנּובְּת"רַע ןיִזֲא | םָכיֵרְברְלויֵּתְלַחֹוה ןֵהיי
 ןגובְתֶא 'םֶכיִדָעְוי < :'ןִקִמ ןָּרְקְחַּת"רַעי

 :םָּכִמ ויִרְמִא הָנֹוע ַתיָכֹומ בּיֲאל ןיִא הָּגהְ
 :שיאדאל ּוּנַפְִּו לֶא הָמְכֲח ּונאָצְמ ּורֵמאּתדוּפיצ

 ּנָביִׁשֲא אָל םָפיִרְמַאְבּו ןילִמ לא יְָרָעדאָלְוי
 :םיִלָמ םֶהַמ ּוקיִּתָעָה דֹוע ּונַעדאל ּוְּתֲחי5

 :דוע ּונעדאל ּודְמָע יִּכ ּורְּבַדַי אָל"יִּכ יִּתְלַחֹוהְו 6
 :יִנָאְדףִא יִעַד הָוֲחַא יִקְלֶח יִנֲא-ףַא הָנַעֲאז

 :יֶנֲמְּב חּור יִנְתְקיִצֶה םיִּלַמ "יִתְלַמ ר
 :יֵעֶקְּבִי םיִשְדַמ תֹובֹאָּכ ַחָתָּפודאְל ןִיְּכ יֵנְטְב הנה פ

 :הָנעֶאו יִתָפְש חַּתְפֶא יל-חר הָרְּבַדַא
 :הָּנַכֲא אֶל יםָרָאז לאו שיִאדינפ אָשֶא אנד לא

 :ינשע יִנָאָשְי טעְמַכ .הָגַכַ יּתְְו אל יב
 :הָניזַאַה יִרָכּדדלְכְו יָכַמ בויא אָנ"עמְׁש םֶלּואְוי 3
 :יִּכַחְב יִנושל הָרְּבִּד יִפ יִּתְחָתְּפ אָנ"הַגַה

3° GMS 23xc.cA* gh (mars) (EQevro 000 civon 600608(( IPN; 12 41 cf 1? | 
 םֶרְּבְדְב  (MsKen 683) | 4 6 frt dodvon amokpiowv; 1 fitםיִהלֶאָה  Tig soph prל

et trsp (c G6?) ante בויאדתא | 6 1 ₪ AN | 8 crrp ? ex NIN; prps לַא 

cf 5 | g 1c 63(9) םיִמָי בר; קזק םיִבָׂש | 10 * 25 680 וע | ל = 70: 
dl v ro et trsp v 15--17 post v g || 11 * = NS (gMSSF®=) || ל-ל et 12° 1 
invers | 5 5 [דע' | 13 MSN” #45 דהי , = 97 'דרי | 14 5 5 ְךֹרַעֲא' | " 5 

 ||  postv 14שפק  v 18יִתאְלַמ  0 ca 20MSSוילֵא | ל ן'ֵעֲא | 18 *1 ₪ יִכֹנָא | ל

 ןַה | * 1 'ִּבִּת | 2 == קזקפ ? לֵא ףַאְו 1* 9
A 



IIOO בויא 33,323 

 :ּלָלִמ רּוְרֶּב יִתָפִׂש 'תעֶדְו יִרְמִא" יִבְלדרֶשְי
 :יָניַחְּת ידש תַמָשְנְו יינתׂשע לאח
 :הָבְצִיִתַה נפ הָכְרע יֵנביִׁשַה לכּוּתםַא

 = זינָאדםג יִתְצְרק רמחמ לאל ְךיִפְכ יִנֲאְַה
 :'דָּבְכְדאְל ְּךיֶלֲע "יֿפְכֲאְו ְּךָתְעַבִת אל יִתְמיִא הֵּנִהל

 :עֶמְׁשֲא ןילמ לוקו ןנְזֶאְב ּתְרַמא דא
 :יִל ןְנע אָלְו יָכֹנֲא ףח עשפ ילְּב יֹנַא ךפ

 לב ביואל יִנָבָשְחְי אָצִמַי יִלָע *תואּונָת ףןָה וס
 :"יתחְרָאדלָּ רמשי - יִלְגְר דַּפַּב םשיייי
 :ׁשֹונָאַמ ּהולָא הָבְרִידיִּכ יָּדְנֲעֶא תְקַדְצְאל תַאְזְְזָהְי

 :הנעי אל וירד" יּכ ּתֹוביִר ויִלֶא ַעּודַמ
 :הָנִרּושי אָל םיִתְשְבּ לַא-רּבדי תחַאְבְדיִּכ +

 תֹומּונְתֿב יםיִׁשנַא-לע הָמִּדְרּת לפני הלל ןוְזח ולח 5
 :בָכְׁשִמ ילע] :יטּתָהַי יםֶרָסַמְבּ םיִׁשָנֲא ןְזָא הָלְנְי דאי

 :יהסכי רֶבָּגִמ הוגו יהׂשעמ םֶדֶא ריִסֶהְל יל

 :חַלשְּב רֶבְעִמ ותָיחְו תַחָׁשרִנִמ ושפנ ְָטָחייי
 :ןֶתַא ויָמָצִע 'בירו יובְּכְׁשִמ-לע בואְָכַמְּב 'חכּוהוופ

 :הָוֲאַּת לכַאמ ושְפִנְו םֶחָל ותִיַח ּותָמָהְזְוי
 :ּאְר אל ויָתְמְצְע יפו יאר ורׂשִּב לכ

 :םיִתמְמַל ותיַחְ ׁשְפנ תחשל ברקתו 22
 ףֶלָאיִּגִמ דָחֶא ץילמ למ וויל שי"םָא 3

 Cp 33. 3 *1שַחְר (ש 45,2): prps קשי (]ס 2,24) || ל 1 תַעַד יֵרְמֲא; ד >5 |

 4-8 dl (Var ad 32,8 et 336( | ל $ ינתררוע | 5 ins 6 6 (rpoc radro) הלא?
min |ח  ml: MSSאל | 7 *16 6יֵּפַכְו | * 1 'כת | 8 16 645 ךיָלִמ | 9  Rc 

 זס *1 אּוהְו | * ו תונָאות | זז = 6| (= 13,27) ג44 | 12 **1 6 6 רַמאת ךַה
 הָנֲעַא אלו (קצקפ יִּתְקְעַצ) יִּתְקַדִצ | * 6 םֶלּועַמ; קצק ? םילעמ | 31 יר- (6)
 שש ףיִר-- || 14 1 6 89 2 הנשי צe1 הָּנָביִׁשי | 15 *1 6 655 680 'חב |

dl 6 6% = 4,13 || 16 51 ₪6 6 6 (&v eideow wéBou roiovrois) DI:0-5  

 (= 'אָרֹומבּו) 6| םיצרעמבו; גו םֶרָסְמב | * 1 6 65 םּתְחִי | 17 *16 6 קָשַעָמ
1c 6 (6 06 0020 00700 676 rrduarogוהשעַממ | °°  vel 6 SY)עַשָּפִמ)  (vel 

 (eppUoaro (הדפי) הצפי רֶבָׁשְמ Nil], vel )sic etiam 5) 1 'גמ )= הָוָאְנו) הוגו

Occkהָּלַכָי | 18 קזק5 ּהָלאָשַּב | 19 * 1 (6[ 650 ּונֲחַכֹוי וא | < 616 64 ו |>  
 ביר; 066% Or 0880 בורו; 1 בקרו | 5 סט evdpאױסeע | 20 1 הָמֲהָוְו | 211

alוואָנ ;  ? (cf NNW fades) | * prpsופחשו  velירַמ | ל ₪ יִפשּו 0 ופשו  

 41 'ר אל (duטp)) | 22 6 6 40ְמ ; קזקפ ? םיִתַמ ומ.



  IOB IIOIזז 34--3,24 3

 רֶמאיַו ּונָּנְחְיַו יורשי םֶדָאְל דל

 :וימולע ימיל יבוש רַעְגִמ ושב ישפַמְר
 הָעּורַתַּב ויִנָּפ יאָר הָצְרו הולָאלֶא רתע
 רָמאיַו םיִׁשְנַא-לעוירָׂשי :ותקדצ שואל יבשיו

 ;ליל הֶושאלו יִתיֹוֵעֲה רֶׁשיְו יִתאָטֶח

 . :הָאְרִּת רוִאָּב יתּיַחְ יתַתְׁשב רבע "שָפַנ הָדָּפִ<
 :רָבָ"בִע שָלש םִיַמַעַפ לֶא-לַעְפְו הָלֵא"לּכְָה“י

 :םִיַחַה ירוָאּב רֹואל' תחָשדיִּנְמ ושפנ יבישָהְל נט

 :רֵּבַַא יִכֹנֲאְו שלחה יִל"עמָׁש ביֲא בשקהיי"
 ָקּרצ יּתְצַפָחְיִכ רב .יִנְביַשַה ןילמדשידמַא

 פ  והָמְכָה הֶפְלאאו שרחק יָל"עַמָׁש הָּתַא ןיַא-סַאי
 :רַמאַו אּוהיִלֶא ןעיוי 4

 ;יִל וניזאה םיִעְדְיְו למ םיִמָכַח ּועָמש

 :בומה המ וניניב העד להסב טּפְׁשמ

 :יַטָּפְׁשִמ ריִסַה לֵאָו יִּתְקַרְצ בויא רַמָאדיפ

 עְׁשפיילְב ייצַח ׁשָנָא  'בזכ יֵטְּפׁשִ-לע*
 :םִיַמַּכ געל-הָּתְׁשִי  בויִאָּכ רָבְגיִמז

 :עְׁשְר"יִׁשְנַאדםע תבל ןוא ילעפ-םע הָרְבֲחְל הַרָאְו
 :םיִהלֲא-םע ותצְרַּב רָבג"כְסִי אֶל רמָאדיּכ

 יל ּועָמָש בבל ישאו כָל
 :"לועמ "יִּצָשְו לעשרמ לָאל הָלְלַח

 נָא שי תרָאכּו ולילי םֶרא לַעָפ יי
6+inv23-24 |24 *1 6 nonn MSS23 51 8 6 6 דיִנִיו | * 16 6 ורָסּומ ;  

 'עְרֶּפ; al minus bene ּוהָדְּפ || * ins ושפנזל] | 25 *1 81 We || * 1 בושי |
 26 *1 8 ּוהאריו | ל 1 רפסיו \6| רַשביו | 27 * 1 רשִי | ? מפ 66 6 ?) יָנֹוֲעַכ 6
 ו יִל הָנָׁש אל לֶאְו vel :ג5 אוה post | 28 * 1 c Kos wg] et יִתיַחְו; 4
 3. =*pers | * 2mss חלשב || 30 * 1 6 3 ביִשָה צe! 'ׁשַמ | =? תצקפ (?) | ריִאְל ( )=

teריִאָהְל) רזא וב; 1 + 6 3 'ב תֹואְרְל; ץראב קז רואב ? | 31-33 ₪פק  
cf 1211; ? trsp v3ול  vel bk34, צ ד ₪ ? | 3 1 6 08% לָבאָל  Cp34,16? |  
frt nonn vb exc ||יִצָחְמ :ּייֵלֲח | 10.35  prpsבֶוָּבָא | *  post 33,33 || 6 * prps 

b 1 6 6 yn | > 1 6 6 awh: | 41D; 6 rapdsar ד6 ס(אטוסא | rr 1 6 5 
 'פָב יב.
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 :טָּפָשַמ תֶועְיאְל יִנשְו עישְרידאְל לֶא םָנְמָא-ףַאי
 הל לֵב 'םָׂש יִמּו יהָצְרָא וילע דָקְפִימי

 :ףַסַאְי וילא ותָמָשְנְו חור 'וָּבל ולא יםיִשְיםָא 4
 :בּושי רַפְעלַע םֶדֶאְו דַחָי רָשָּבלָּ עניי

 :ילמ לּוָקְל הָניֹואַה תאָּז"הָעַמְׁש 'הָניִּבדםָאְו <

 :עיִׁשְרַּת ריִבַכ קיִּדצ"םאְו שבחי טּתְׁשִמ אנוש ףאַהי
 :םיִביִדְנלֶא עָשְר לעב ְךֶלַמְל רֹמאַהי*

 לָדייִנְפל עושר אָלְו םיִרָש ינָפואְׂשְניאְל רשאי
 הָלְיְל תֹוָצֲחְו תָמְנוענְר<* :םֶכָכ ויָדָי השעְמדיכ
 :דָיְב אָל יריִבַא ּוריִסְְ" ּורְבַעְיְו 'םע וש

 :הָאָרְי ויִדָעְצְדלְכְו שיָא-יכרדלע ריִניעְיִכי
 :ןְָא יִלעְּפ םָש רֶתָּפַהְל תנָמְלַצ ןיִאְו ךשח ןיִא==

 :טֶּפָשַמְּב לֶאדלֶא ךְלַהל ידוע םיִׂשָי שיִא-לע אָל יב
 :םָּתְחַּת םיִרָחַא דָמְעַיו רֶקֶחְדאְל םיִכיִּּכ עֶר

 יהָלַל ךפָהְו .םֶהיִדּבְעִמ ריִּכי }כני
 :םיִאר םֹוָקְמְּב .םֶקָפס יםיעְׁשְר-תמת* :ואָּכַּוְ
 :ּליִּכָשַה אָל ויָכְרְּד"לָכְו ויָרֲחַאַמ ּורָס ןּב"לַע ירש
 :עמשו םִנֲע יתקעצו .לד"תקעצ יױיִלָע איִבָהְל

 לנרושי יִמּו םיִנָּפ רָּתְסִיְו עשְרִי יִמּוויטְקְׁשִי אּוָהְופ
 :םע ישקפמ יףֵנֲח םֶדא" .ףלָמַמ :'דַחְי םֶדֶאדלַעְו יוגלעו
 רעבי יח אל , אש ירָמָאָה לֵא-לַא 2

oeerr ies 

 12 | עֶׁשְרַי | 13 * 1 הֹצְרַא =*M5( 73 וצ--) | ins ויָלֲָע vel 1 רַמָׁש; a1 פק
 ובל ex 14 post DY et leg לבתב jr4° 16 5 ₪ 65 ביש; ו

EAiougטחס\00ששט 56  praem6 וילא | 16 * 671523  conjgםיִשי | ל ₪ | <  
prps DW |33,31--33 + 34.3 || ל 1 6 65989 תניִּב | 17  Trsp frt hucגש  

 18 | 6 31539 680 רַמאַה | צָפ 1 ריִּכַה || 20 * 1 םיעוש | 1 ₪ 6 ורוסיו
 MSKen) 248( םיִריּבָא =¢M5X( יל) | 23 1 דעומ םשוי ve 'מ שי | 25 == dl (ץמצ

 conigםיִמיִסְר ? |  conjg 6 65 6 v 26 | 26 * prps DyWר; al20--21) ? || ל  ad 
 6 'אר 'מב || 27 == 41 )g( | * רשא et ןכדלע 9 | 28 * = וילא 21185 || 1

veתעושו || 29 *1 6 15% 55 טוקשי || ל 1 ₪ ּונְרְסִיַי || < קזק דקֶפַי  ve!תַחְוִצו  
etרַמָא  velרעי (רעמ) | 30 <=? 616 | ל 1 שקעמ | בז *1 5% 6 6 רַמֹאָה  
| gזזd)61 לב  etידעלב + 31  exהֹלֲא-לֶא | ל ג 6 יִתאַשנתה || < מ דוע  antea 

 32 *?16 ע יִתאָטֶח םָא.



 363—34.33 9 וו

 'ָּתְסַאְמיִּכ | ויהָנָמְלׁשְי ְךְמעַמֲה
 :רּבד תְטדְוהַמּו יִנָאְדאלְו רָחְבִת הָּתַאיִּכ

 :יל עמש םָכָח רֶבְגְו יִל ּורָמאְי בֶבָל יׁשְנַאצ
 :ליִּכָשַהְב אל ויְרְבְדּו רֵּבַדְ " תַעְרְבְאְל בויָא 5

 :ןֶואד'יִשְנאְּב תֹבְׁשת- לע תצנ"דע בוא חי בָא
 ויִרָמַא בָרָיְו יקֹוּפסִי ּוניִניִּב עשפ וָתאָטַחלַ ףיסי וכ

 2 :לאְל :רמאיו ּוהיִלֲא ןעיני 5
 :לֵאַמ יקדצ ּתְרַמִא טּפָשַמְל ָּתְבשַח תאזֲה>

 :יִתאָטַחַמ לוע" הָמ .ךל- ןְכְסּיההמ רַמאָתיִכ
 מע ףיעְר"תֶאְ ןילמ ךבישא יִנֲא

 :ָךָמִמ ּוקְבְּג םיִקָתַׁש רּושְו הָאְרּו םִיָמָׁש טָּבַה
éול-הְׂשֲעַּת-המ ףיִעָשַּפ ּוְּבַרְו יוּבלֶעְּפִתִהַמ ָתאָטָח"םָא: 

 :חָקיְךְְיהמ וא לֲּתִת"המ ּתְקדֶצְםַאז
 :"ףֶתְקִדִצ םרֲאְבּ ףץשר ְךוָמְכ"ׁשיִאְלי

 :יםיִּבַר עֹוָרְּזִמ ּועְוׁשִי ּוקיִעְוַי יםיקושע בורמפ

 :הָלְיְקּב תֹוָרמָז ןתנ ישע ּלֲא הָיֵא רֿפָא-אלןיס
 :ּונָמְּכחְי םימשה ףועמּו ץֵרָא תֹומֲהּבִמ ּונַפְלִמִי

 :םיִעָר ןֹואָג יִנָפמ הני אָלְו ּוקַעַצִי םשיי
 :הָגְרּוׁשְי אָל ירש לאו עַמָשיאל אוְׁשיִרַא

 ל ילו יִנָפְל יד ּוָרּושְת אֶל רַמאָחיִכ ףָאיי
 :דאְמ 'שפב עַדְיְאְלְו וא ידָקֶפ ןיאייּכ התו

 פ רָפְכִי ןיְלְמ תעל"לְבְּב ּוהיִּ-הָצְפְי לָבָה בואו
 :רמאיו אּוהיִלֲא הקנו 36

 fe לעמל ret יעד אָׂשֲא

33 *1 1 DW) | * prps DN et ins injNR 566 1 prb 4 | 36 * 6 0 
  | 51 ft 6 58רי ?  12 4 | * 6 doe; prpsו 0 גג = לָבֲא, םֶלֶא,

 6 'אָּכ | 37 ** ₪? |? = הָּבְיְו | Cp 35,21 6864 יִּתְקַדַצ | 31 יל | 4 6
trsp v 16 post 8 | g * 9%רול || * 41 ? | 8  svתשלש | 6 23155*%  + 
antev 12 | 10 58 ih et05984 יושע | ? 1 םיִעְר צ6 םיִריְּבַּכ: טס צ 9  

 ונישע | נז = ֹונפְלֵאְמ | 13 :מ5 ? תפָש עו ּונְר-- ? | 4 *1 םוד 4 ש 3777 |
cf ad 8 et 36,1 |עׁשָפְב;  oxyדקפ ןיא | 16  c OFל 1 ןחְתַהְו | 5 2-2 [  

cp 36, I trsp ante 35,15 et conjg 35,15 c 36,2 |היבבי |  ca 20MSS 6X16  

 2 © v€) 6ןג0%, (scilicet אוהילאל; ins fit יל post דוע .



I104 בויא | 36,4—26 

 ְמִע תֹוֲעַד םיִמְּת יֵלִמ רקָשְדאל םֶנָמָאיכ+
 עַשְר הָּיַחִי-אְלֿפ :'בל ַחָּכ ריִּבַּכ" סָאְמִייאָלְו ריִּבַּכי לֵאָה5

 יויניע קידצִמ ערניהאלז :ןתי םיִינְע טַּפְׁשִמּו

 :ּוהָּבְגִיַו חַצֶנֶל םֶביִשיַו אפּ םיִכְלְמדתֶאְ

 :ינעְילְבַחְּב כָל קב םיִרוסֲא-ָאְו
 :ּורָּבַנְתְי יִכ םָהיֵעְׁשִפּו םֶגְעַפ םָהָל דגי

 :יםיָמיִעְגַּב| | :ןָאמ ןובּושי"יכ רָמאיִנ רסּומל םֶגְזָא לנוס
 gh בֹוטַּב םֶהיִמָי .ּלַכָי = ּודָבַעַיְו ּועמְׁשִי-םָאו
 תַעַד יל עונו ורבע יחַלָשְּב ועמו אלו

 :םֶרְסַא יִּכ ועּושי אל ףָא ּומיִשְי בליני

 ;םיִשדָקּב םֶתְיַחְו םֶשָפִנ רגב "תֶמָתיי
 :םָנְִא ץחלב לֶניְו .וִינְעְב ינָע ץלחוי>

 רָציּפְמ'ְּתִסַה 'ףאוי
 :ןָשָד אמ ְךְנֲחְלׁש תחנו יִהיִתְחַּת קצּומדאָל בחר

 :'ּוכְמתִי טּפְׁשִּו ייִד .תאְלְמ עֶׁשְרְויִדויז
 ךָטוילא רֶפּכבְרְו 'קֶפָשְב ְךְתיִקְיפ יהָמֲח"יְכייי
 :ַחְכ-יִצמַאמ לכו רב אָל ףִעּוש רעיה

 :םָּתְחַּת םיִּמַע תולעק הָלְיְקַה ףֶאְשתְרלַאְי
 :יִנָעַמ ָּתְרַחַּב הֶזלַע יִּכ  ןואְדלֶא ןפּת-לַא רָמָשַהיי

 :*הָרֹומ ּוהָמָכ יִמ וחְכְּב יביִנְׂשִ לאה

 :הָלְע ָתְלַעְּפ רמי כר לע דפי
 :םיִשְבַא ּוָרְרְש רֶׁשֲא לֲעְפ אְָגְשַתְיִכ רכז

 :קוחְרמ טיּבַי שונָא = ובדּוזח םֶדָאְדלָּכ5

 :רקחדאלו ויָנְׁש רַפְסִמ עָדְנ אָלְו איש לֶאְרָהי"

5 *= dl )Vaז ad 5-בל .. ריבכ) | ל a חפ 6.1 בָל דֵבָּכ et 60פ)8 6 סאמי | 
  4'בי | ל-*  * ca 701155צ | zוָנָעַמ קֶדַצ | ל 1 םִאְו ! )cf 36,155( veוניד 51 7
mtr cs | 12 5 dl? | > cf 33,18 || 13 prps ומישי ; 141 | 14 * 155\18* תּומָמ | 

 תַחָנְו בַתַר cטם ק et trsל 6 'קּכ | 15 16 ע ונ | 16 * 1 ָּתַאְו | *1 ? ףָעיִסַה
6 sticho sq || ° prps ,ית al ְֵּתַחַה | דל * 4 va) Pl ּדְכָמְת et 
antea טָּפָשִמּו' || 18 * prps (?) הָמֲחל al )?( הָּמַח"יָּכ vel המָחְּכ ; dl ₪ יכ etl 

 | ול  etל ְךַחיִׂש ( a1 2ףעשי  41 fra | 191 ftקָּפְׂשִמ; )?(  cave || * prpsהמ
v 20 crrp | 1 1 | הָלְוע | 22 ° 1 frt ‘a, (2 dittogr?) | > 6 ouvdorng (NID); 

| ? 4 || v 26 dl (add). 



30,27—37,12 IOB " ie; 

 :וְֲאְל רַמָמ קי :םִיָמ"יַפְטִנ עֶרָנְו יב
 :*בָר םֶּדָאויַלע ּופַעְרִי םיִקָתְׁש יקְוַירַׁשַא

 :ֹותָּכִס 'תֹואָׁשְּת .בעייׂשְרפַמ ןיִבידימֲא ףָאיפ
 :הָסִּב 'םיַה ישרש יורוא ויָלְע שרפה

 ריִבְכְַל לכת םיִמע יי םֶב"יכי
 :יֵעיִנִפמְב יָהיֵלֲע וציַו רֹוא"הַפַּכ םִיפַּכדלע'*

 : 'הלועדלע 'ףֲא *הָנְקִמ ער רילע דיפ

 :ֹומֹוקמִמ רַּתְר "יִּבְל דֵרֲחי יתאזל-ףַאיו 0
 :אָצַי ריִּפָמ הָגָהְו ולק זִגְרְּ עומָש עמ

 ץֵרֲאָה תֹופְנַּכדלַע ורזאו והָרְׁשי םִיַמְׁשַה לָכתַחַתְ

 ָגואג לּקְּב םעְ . ילוקדנַאָשְוירחֶאי
 :ולוק עמָשודיכ "םבקעי אלו

 :עָדַג אָלְו תולדג השע תוְאְלְפִנ יולוקְּ לא םעְרי'

 :והשעמ "יׁשנֲאילָּכ תעדל םּתַחָ טליה

 שת ָהיֶתֹנֹועַמַבּו בָרֲאומְב היח אוָבָתַו

 :הָהָק יםיִרָזמַמּו הָפּוס אוָבָת "רֶדָחַה-ןִמּפ
 :קַצּומְּב םִיִמ בָחְרְו חַרָקוַּתַי לא תַמָשָּגַמ

 :וךוא ףןנע ץיפי בע :יתירטי יירְּב"ףַאו

 לתְלּובַחַתְּב ְךַּפַהְתִמ ויתֹוּבִסִמ אּוָהְו יל

  et antea!דאנל  | * prps pt) vel 31. | © prps 'ND; alםִיַמ םיִּפָטְנ 1** 27
  | MSEםיִביִבְ |20 1 6 5 "מו  geםיָּקְז | 281? גלי  cfוקזי

 ( won [pro now N®°](ף  | 30*lc 0הוש  | > 16 0 (icérnra) formam aישלפמ

 סלפו כ" לע  cibat | 32 ** prps(ארטימ) ודיַא | ל-ל 1 םיִרָה יֵׁשאָרְו | בז 1 ו 6
  1ומער  | 33 * = onus es, frtעֶּגְפִמְב  cf 15 25,29 | " 1ּוהָעְלְקיִו רֹואָה

 - = = tenpeהלוע 3 לוע הלועלע  | 5 = ₪ 6 | AOEאָרְק  6 Nap, 15%ל
4105 ezus (pr (הלוע-לע neohebr | Cp 37, 1 °° prps ,אלַה | 5 ? ובל 1 

  | * 255ךֶּבְל | 21 6 058* עַמש | 3 = לֶא | 4 51 6 2155" ולוק
 | לֶא ּונָארִי + | 5 9% Var ad 4b; 6ם | בקעי)  (cf\'פמ  6-6 | > prpsבָּכעי

6 *1ft הר | ? 1 רֶמָמּו םָשָג et d! תורטמ 'גו | < 1 ונע vel ;ּווֹעֶּת a1 
 ? | 9° insםיִשָנַא  ft dl | 5 1 6 $ Wig vel:ּופרע | 7 *1דעְּב | ל

  *1ןִּתִי | זז  | rolc 586םיִוָזָמְמּו ( | ? prps 2רדח  anteה  et dlןִמית

frt pֶכָּר; 31 דָרָּב | ל 1 ft nN שא | © 16 5 0° ןְנע 
12 7 ins בבֹוסי al ins ּךְלַהְתִי ante vel post ךפהתמ || 0 א tnל—, 

 ויתל-



 1106 בויא 38,10—37,13

 :יהַצְרֶא לֵבַת יִנָפְדלע ו'םּוצִי רֶׁשֲא לָּכ 'םָלעַפְל
 :'ּוהַאְצַמְי דָסַחְלםִא ידעְרֶאְלְ םִאי טְבְׁשְל-ם םָאיצ

 :לא תֹואְלְפַנ ןוּבְתַהְ דמע בויא תאז הָניְזאַה א
 :ֹונְנַע רוא עיֿפֹוהְו ים םהילע ּהולאי"םּושב עַרָתַה 5

 :"םיִעְּד םיִמָּת תֹואְלְּפִמ בע-יׂשלפַמ לע יעדְתַהיפ
 :םֹורְּדִמ ץרַא טקה םיִּמַח ךיָדְנְּבְרֶשַאזז

 :קצּומ יִאְרִּ םיקְוח םיקחשל ומע עיקְרתי*
 :ָּךָשְחִדיִנּפִמ רעב אל ול רמאג"הַמ ּונֲעיִדֹוֲה
 :עַלְבִי יִּכ שיא רמָאדבַא ירבדא יב ול"ירַפְסיַה
 םיִקָחְשּב אּוה יִהְ רוא ּואַר אלו התו

 הָתֶאְי יבֲתְז ןופָצְמי יםֶרֶהְטִּתַו הֶרְבָע חור
 ּוהָנאָצְמ אֶל ידש5 :דֹוָה יארונ הלא לַע
 :הָגַעַ אל הקְלֹצ-בְרְו טַּפְׁשִמּו חֶכְדאיִנש

 ס :בלייַמְכֲח-לְּכ הֶאְרִידאְל םיִׁשָנֲא ּוהּואַרְי ןֵכָל
 :רַמאו 'הְָסה נמי בויא"תֶא הָוהָיְענו'ו 8

 :תעֶדייִלְּב ןילמְב .הָצֲע ךיִשְחַמהָו ימי
 :ינעידוהְ 'ְּלֶאְשִאְו יקח ירָבָנְכ אָגרֶזֶאי

 :הניב ּתעדידםא דנה ץֶרָאְדיִרְסְיְּב תייָה הָפיִא
 :וק ָהילֲ הַטְניִמ וא עֶדַת יִּכ ָהיֶּרמְמ םָשדימ

 :ּהָתַּנַּפ ןֵבֲא הָרְיימ וא ּועָּבַטָה ָהינָדא הָמ -לַעַ

 :םיִהלֲא יָנּב"לכ עי רָב יבְכּוְכ דן
 :אצי םֶחָרַמ ֹוחיִגְּב םִי יםִיֲתָלְדְּב דס

 :ֹותָלְתַח לָפרעו ושב ןֵנֲע יֵמּוׂשְּב
 :םיִתְלְּו ַתיִרְּב םיִׂשֲאְ ייקח ויל ירָּבְׁשֲאְו 0

12 ° 1 bp? et conjg 6 רשאדלּכמ [sig] | 1 והצי | 5 1 6 $ NSN; prps 
 | והָציִִי | * קזקפ ּוהֲאְצי  )dup( et 1םָא  dlֹונֹצְרְּכ | 13 = קזק הָרֲאָמַלו;

 | הָאְדְתַה קצ עדתה  aliter | 16 °1 fitדמע | 15 = 6 וילעפ לא, 12 4; ע 141
b-b prps cf G(eEaidia 56 rriuaro rovnpiv['\ MSK=™ 539]) -םיער | תולפמ םֹואתּפ 

  21 || 10 lc ca 25MSS 6Sט  6?( | v 18 trsp frt anteםֶערַמ םוהת ליִּפַמ

  66 5 | 21 = ,o0scurus" a 7'די  | °° prpsרופיה  | 20 * prpsסז* יִנְע--

obscurare (sic etiam in lingua syr) | 22 "1 רהו | ל 1 ₪ הָארנ | 23 16 8 בר 

et trsp דצ 'רו' post חפ et conjg טפשמו < הנעי אל | 241 6 6 'אָרִי | Cp 38, 
3 6--806 | * sic 8 (AM ַהְנְמ;16 0 ןמ' | 3° lc MSKen47 36 רובנכ | 

 ו | 8 * ט (ךש) ימ(ו) | °° 1 ₪6 תֶדְלְּב רַכָס | דס * קו  dl 6 ca 603155 8י
pin; prps ? pn.ע 6 | * 63 e0éunרּכְׂשֲאְו = רכסאו; 1 זז ְךֹמׁשֲאְ) 6  

 *צ ד!



38,11—35 IOB I107 

 ְיָלַג ףןואְנּב תיִשָיי 'אָּו ףיסת אָלְו יאֹובָת הָפדִע רַמאָויי
 :ֹוָמֹקְמ ירַחְׁש ַהָּתְעְּבִי" רֶקְב יִתִִצ ימימה

 :הָנָמִמ םילָשְר ּרַעְגיו ץֶראָה תֹוְִנכְּב זחַאְל יג
 שובל וָמְּכ ּובָּיְתִיְו םָתֹוח רָמָחְּכ ּךַּפַהְתִתִי

 פ  רָבָשִּת הָמְר עֶר םֶרוא םיִָשְרִמ ענָפְיפ
 :ָּתְכֶלַהְתַה םֹוהַּת רֶקַתְבּו םִיְיִכְבִנדִע תאָבֲהיפ

1 

 | גהֶאְרִת תֶומְלַצ *ירעשו תומ"ירעש ְךַל ּולְנְנַה 7

 :'הָקְב ָתְעַרְיימַא דגה ץֶרָאיִבֲחַר"ידע ָּתְננּבְתַה 5
 :ומוקמ הָזייִא ךשחו  רוָאְְּכִשְי ךְרדַה הָזִאט

 :וְתיִּב תֹוָכיִתְג יןיִבָת יִכְו .ולּובְגלֶא יונָחּקִת כי
 :םיִגר יִמָי רַּפְסִמּו דלות זֶאדיִּכ ָּתָעַדָיי

 :הֶאְרִּת דָרְּב תוְרָצּואְו גלָש תורְצֶאלא ָתאָבַה ==
 :הָמָחְלִמּ ברק םויָל רצ-תעל יִּתְׂשֲח רֶׁשֲא

 ראלע ים ץַָי ירא קל ידה הַא
 :תולק זינֲחל ךְרֶדְו הָכְעִּת ףָמָׁשל גְקְפיָמ5

 :ֹוּב םָדָאזאל רַּבְדַמ שיִא-אל ץרָא-לע ריִטְמַהְל%
 :אָשָד אָצַמ חימַצַהְלְה הָאְׂשִמּו הָאׂש עיִּבָשַהְל 7
 :לָטיִלְנֶ דילוהדימ וא בָא רַטמְלישיַה

 :ודָלִי יִמ םִיָמָש רפכּו חרקה אָבָי יִמ ןָמְּבִמ

 לִי םוהָת יִנְפּו ּואָּבתַי םיִמ ןֶבָאְּב
 ּת ליִסָּכ "תוָכָשמדּוא הָמיִּכ "תונדעמ רֶשְקְתַהי
  ?םָחְנַת היִגְּבְדלע ישיָעְו וּתָעְּב תֹורְומ איִצתַה
 :ץֶרָאְב וָרָמְׁשִמ םיִשָּתִַא םִיַמְׁש תוקְח עריה 5

 ָָפִכִּת םִיֵמ"תעְּפְׁשְו ּףָכֹוק בֵעָל םיִרְתַהי
 :ונגה ל ְּרֶמאְיְו ּובָכיְו םיִקְרְּב תָלׁשְתַה

 Fi = dl (mm cs), al dl ףיסת אלו ue הכְבּו cf 6 GAN év) 060טד%) ||

 = 1 'אָּג תבָשי ץe תיִּבְשי (אג cf 6) | :2 6 יִתיּוַצ ממה | 0 'ַשַה עדי
 lcy 'ש [הָּתעּדו | 13 sic 41 (ע prps ;(suspens םיפשר 6) || 14 1 ₪1 עַבָצֵתְו

 vel pn); al 1 41 et postea שובל ומכ | 15 cf 13 | 17 *1 54 6 6 ירעשו |
trsp 16--18 ante 21 ||5 6 ּףִארִי | 18 *1? לע = לֶא | * 16 6 (ח60מ) הָמַכ;  

 19 41? ה | 20 *] 'חְּנַת | * 1;ןָיְבִת = ּונָאיִבְת | 22 קן יִרְצואְו | 24 * 6 6
 5 ה || *16 6 (réxvn) רזטיק | * 65 ץֶפי | d pps םירק | 27 1 היִּצַמ | ט 28 |?

prpsּואָמַחְתִי 4 הֶאְמֲח) | בז *  alואבחתי  (Var?) | 30 * invers ?; pr 

 תודנעמ | ל 6ח. דפסש.; 1 תורסמ ? | cfog*32 | ל 1? םֶחַנִת | 33 1 'דיה |
(Urakovcerai cov) JJVA. .341 6 6  



 1108 בויא 39,18—38,36

 :הָניִב יינְכְׂשִל ןַתָנִיִמ וא הָמְכָח יתֹוֲחַמּב תָשיִמ
 :ביְִּׁשִי יִמ םיִמָש ילְבַנְו הָמָכֲחְּב םיִקָחְש רפסודימ יז
 .ּּוקָּבְדְו םיִבְנְרּו קצּומל רֶפָע תב

 :אָלַמִּת םיִריִפְּכ תֶיִחְו ףֶרט איִבָלְל דּוצְתַהּי
 :בראדומל * הָּכְּסַב ּובָשִי יתֹונֹועּמַב וחשוב

 :לָכָאיִלְבְל עת" ועּושי לאלא ודי כ וָדיֵצ ברעל ןיכָי ימי

 רמת לא ללח עַל תל 'תע יִתְְֹיהי 9
 :הָנָּתְרִל תע ּתְעַדְיְו הֶנאָלַמְּת םיִחְרִי רָּּפְסִ<

 :הָנֲתַלְׁשִּת םֶהיִלְבָח הָנְחָלַפִּת ןָחיִדְלו הָנְעְַכִת
 :לומל ּובָשאַלְו ואי רבב ּוָבְרי םֶהיִנְב ָּמְלחיי

 :ַחָּתַפ יִמ דורָע תוְרְסְמּו יִשְפָח אָרְּפ חלש-ימ5
 :הָחָלְמ ויָתֹנְכְׁשִמּו ּוָתיֵב הָבָרְע יִּתְמשְִרֶשא

 :עֶמְׁשִי אָל שגונ תֹואְׁשִּת הירק ןימַהל קַחְׂשִי
 :שורדי קוְָולְּכ רָחַאְו ּוהֲעְרִמ םיָרָה רותי

 :ְָסּובַא-לע ןילידסא ּךָדָבָע םיר הָבאְיֲהַ
 :ףירחא 'םיִקְמַע דּדׂשִי-סַא יֹוִתֹבֲע םֶלָתְּב םיִריײרְׁשָקְתַה יי

 ₪ ויִלֶא בועת וחפ בֵריַּ ּב"חַטְבְתֲהיי

 :הָצגְ הָיִסֲח הביא יקל ניני |
 :םמִחִּת רַפְעדלעְו ָהיֶצַּב ץֶרָאָל בֹועַתיֵּכיצ

 :ָהָשּודְת הָדָשַה תיַחְו ָהָרּוְּת לֶגְריֵּכ חַּכְׁשִת 5
 "דָחָפיְִּב ּהָעיִנִי קיל הליאלל היִנּב יחיָשקַה

 :הָניִַּּב הָל קלָח"אלְו הָמָח ַהלֲא הָׁשֲהכ
 ֹורָכְְלּו סופל קְתְׂשִּת יֹאיָרְמַּת 'םֹוָרָמּב יתַעְּכי*

aרפי; רפשי ? | 381? א  prpsכ? ?( | 37  inc; prpsל  | *inc36  
frt ipo. | Cp39,:קצב | 0 *16 6 םֶתונועמְב | "1 ךְבֶסַב | 4!  

 frt 'דיה | < ? dl (dittogr), nisi praefers JA pr תדל nע | 21? ָּתְדעֶיְו /
cf(6); 1 ןהידלי 6: םהילבח ומטסעפ 113155* ןה | 7 ּולָמְגי  dl?3  
 Jes 18,5 || °° >6°)s || 8 1 6 080 רגתי || זס = 1 תבע ֹוקְנֲעְּב cf 65; קנע =

cf 6 8םיִמלְּת (ףימלת)  collum cf aram NPY | Plc 6 (cov atVAakacg) 

et postea J (acc loci) vel66 3-3 | 12 *1 א בּושי 60 בישי | * 1 ףעְרַזְו  
 הנר צו 'רגל || 13 * | םיָנעי ₪ א 4,3 || * 1 6 הָסְלְקַנ | = 1 8 הָרַסַח |
 14 | םַחָּכַת | 16 * 1 6 .55€= 'קָּפ | * 1 אלכ | 18 יו תעכ | * 1 םירמ אב, ג

 ;img || > dr. rpag.; 1 ₪ VORA צ 13--18 >0%8(6%, 1



39,19—40,13 1OB 1109 

 :הָמַעַר ֹוָראְנצ שיִּבְלַתַה הָדּובְּג סּוסל ןִּתַתַהיפ
 :"הָמיִא ורָחְני דוָה הָּבְראַּכ ּונָשיִעְרַתַה >0

 :קשנ-תארקל אָצִי יחכּב שישיְו קָמַעָב "ּוְרֶפְחִיְי
 :בֶרֶחדיִנָּפִמ בּושי"אלו תחי אָלְו רחל קֲחְׂשִי

 :ןוָדיִכְו תיִנֲח בהל יהַּפְׁשַא הָנְרִת ןילֲע>:

 :רָפוׁש ילו "ןימא* אָלְו ץֶרָאזאַמנְי זנו ׁשעֶרב=י
 םיִרָש םעֶר  הָמָחְלִמ ַחיִרָי קּוחְרְמו הֶאָה רמאיורֶפש יֵבָּבי
 : הָעּורְתּו] :ןמיִתְל ּוֵפְנַּכ שרפי ץנרבאי ְּךְתניִּבמה%5

 :ונק םיִרָיי ייֵכְו ירֵׁשֹנ ַהיֵּבְנַי ךיּפדלעדםָאז
 :הָדּוצְמּו עלט- ןש-לע ןְנלְתְיִו :ןכשי עלי

 :ּטיִּבִי ויגיע קוחְרמל | לֶבָא-רַפָח םָשָמִ
 ם :אּוה םֵׁש םיִלָלִמ רשאבּו םֶדדּעְלַעְי וָחֹרפֲאְופ
 :רמאיו בויאדתֶא הָוהְי ןעיני* 0

 סם  :הגנעי ּהולֶא חיִכומ רוסי ישמע ברה :
 :רַמאי הָוהְיתֶא בוא ןעי

 :יְפ"ֹומָל יִתְמָש 0 בשא הָמ כ תל ןה

 :רמאיו הלעֶס ונָמ בוא" תֶא הוה

 :יִנעידוהְו לֲאְׁשא לח ירָכְגְכ אָנרזאז
 :קָצּת ןעֶמְל ינעישְרִמ יִטְּפְׁשִמ רַפָּת ףאה*

 :םעְרַת ּוהָמְּכ לוקְבּו ּךָכולֲאָּכ עֹורָזםֲאְופ
 ׁשָּבְלּת רֶדָקְו דֹוֲהְו ּהֵבָגְו ןוִאָנ אנְ"הדעיפ

 :והָקיֵפְׁשַהְו הָאּגלְכ "הֶאְרּו ְּךָפַא "תובע ץַפָהי
 :יםָתְחַּת םיִעָשְר יִּדְדֲהַו 'ּוהָעיֵנְכַה 'הָאּגהלכ "הארי

 :ןְמָמּב ׁשֹוְכֲח םָהיֵנֿפ=רַחָי רַפְעָב םנָמֶטי
sed 1 prb |המיֵא הָרָחִנ  prpsהָמְּצִע | 20 *°  Ig 6705 ypapouevov; 1 frt 

(cf 6 Baaiaei3 תַחַפְל  conigc 66 NY. | 22 16 3MSS16 65 רופחי |« * ar 
al .5 ליִאְמְׂשִי אל(,  )etק ןימיי prתחפ ג הָחַפְ) | 23 = 1? 'שאה ןרת | 24 * ] 

)gloss ex Jer 49,16) || al (dittogr) | © conjgעֵנַּמי 6) || = 1לוקַּב | 27 = 61  
 6 ךיִּפ | 28 = 4 Var ad) עלסךןש) et conjg ןנלתיו 6 עלסדןש-לע | בס ] <

cig 40,2--5 051 הָנָשֶא א  | Cp 40, vr >MSE= 43x GR) frt dlועלעלי |  AES 
trsp post42,2 | צ 7 = 383 6 61 | *]1 רב | 4-14 sqq |v 6 = 38,1 etdl 

et dl (cf 12( | 5 dlic8MSSE= 6 | r2 °>6 et dl? |4 || זז < 9 'ע | ל >6 oz 

 ל | ּהבֶּג vel Tr cf6 | © 155)15* 899 'כהְו || %1 ₪ ְּךֵדָהְו (4 ךכד), קזק ףדהו |
 5 0 roapaxplluad = Hl? vel = םאתפ ?, קזקפ םָּתחַּתַמ צe ְּךיִּתְחַת.



IIIO בויא 4O,14—4AI,3 

 :ְיִמְו ְךְל עשותהיכ ָךדֹוא יָנֲא-םַנְויצ
 :לכאי רֶקָּבּכ ריִצָח מע ייֵתיִׂשְע"רַׁשֲאי תֹומַהְב אָגְהַּגַהי

 :ֹונָמְב יִריִרָשִּב ונואְו ויָנְתְמְב וחכ אָנהּנַה
 :ױנָרׂשִי ודחפ" יִדינ זָרֲאֹומְב ובָנְז פחי
 לזר ליֵטְמַּכ ויַמְרנ הֶׁשֲחְ יקיִפַא וימְצע 5

 :וְּבְרַח 'שָגְי ושעה לאדיכְרּד תיִׁשאָר אוה 9
 :יםְׁש-'וקחׂשִי הֶרָשַה תיַח"לְכְו יולינאָשי םיִרָה ילּוב"וָבי

 :הָצַבּו הנק רֶתְסְּב בָּבשי םיִלֶאְצְ-תַחַתיי
 :לַחְנְיִברע והָּבְסִי רללצ :םילָאצ ּוהְּכְסִיי
 :ּוהיִּפלֶא"ןּדְרּוַחיִגְייִּכ תשבי זופחְי אָלרַהְנ יקשה ג

 :'ףָא"'בָקְנ םיֵׁשקּומֿב ּנָחָּקִי ריָניֵעְב4
 :וְנׂשְל 'עיִקְשִת לָבָחְבּו הָּבחְּב ןָתָיל ךָשִמִתי5

 :ויַחָק בֶקִת יַחֹותְבּו ייָּפאְּב ןמְנַא םיִשָתַהא
 :תוכְר ךילַא רָּבְדידסִא םיִנּנֲחַּת ףילא הָּבְרוִהז

 :םָלוע דָבָעְל ּונָחְקִת ּךָּמע תיִרְּב תָרָכיֲה
 יתר 4 רַֹּעַכ ו

 :ושאר ימינה ילצלעבו ורוע יתוָּבָשְב למת 31

 :ףסותדלא המְֲלַמ רכז כ יל
 :לָפִי "ויִאְרַמלֲא 'םֶגַה הָבָזְכִנ יותלַחְּתוַהי 1

 :בָציִתִי ינָּפְל אוה יִמּו 'ּונְריעַי יִּכ ירֶזְכַא אליל

 :יאוהדילי םיַמְַׁהל תַחַּת יםלׁשַאו ייֵנַמיִּדְקַה ימ3ּ

15 °° >6 et 4 | 17 --רש ויד" | 19 *16 6 reromuévor (י)ושעה | * 1 שגי 
vel w]: | "1 וָרְבַח | 20 °* crrp || * prps )?( ילובי | > prps 2) ועשי || % prps )?( 

 עקשי; (?(  alקשי  | 23 * prpsצ 21 | 22 "7" קזכפ ?( םיִצּוצעַנ ףסו  | > cig 66 6קחשי
 |  dlהיּנָשַב)  | = trsp ante 24 et ins postea 'h | 24 * (prpsעַּפׁשִי | ל 1ראי 66

 |  (sic MSKen 57)"תה  , vel 1ףא)  | 25 * ins fit qN (cf24ל 1 ₪ "בקני | 1 ופא
b = wincire (cf linguam samarit), prps (?) רשקֶת | > prps IW || 26 * 0 xpikov | 
5 $ Hier ויִפְּב | > 8MSS*= חַמְבּו || 29 6+ borep טדקסט0(סצ = םיִנְָעִיַּב cf 
Thr 4,3: 3+ יִמיִל ins fit הָניִּכ | 30 1: םירָחְס cf Jes 238 | ° 6 יִנְּב | 31° 6 
miwrév ||? 6 év rAoioig | 0 D3 | Cp 41, ז * (ft) MSKen 360 ;-ל ףת 
4MSSKen יִּת--- | ל dl ה (dittogr) | c 29 לא | 5 prps Nh | > 5 לט ו 

2 *= dub; prps ,רכזי אל al (?) רז ְךָאָלַמ | ל 16 א וגְריִעְי + | ּונְרְרועי ; 0 ונרועי 

  | 1ויָנ-- | 3 +1 זמ-- | ל 6 םלֶשיו  | 1 frt 6 27MSS qMssינריעי 6155
 אּוה אל ₪ דָחֶא אל.



45 IOB IIII 

 :וָכְרָע ץיִחְו יתורּובנ"ירַבְדּו יויִּבַּב יׁשיָרֲחַאדיאָל4
 :אוְבָי יִמ ֹוֹנָסַר לָפְבַּב ושּובל ינַּ הלני

 :הָמיִא ויּגש תביִבְס חּתַפ יִמ ויִנַּפ ית
 :לרצ םָתֹוח רּוגָס" םיִּנָנִמ יקיפא יהואנל

 :םהיניב אביאל ַחּורְו ּוׁשֹנִי דָחֶאְּב רָחֶא
 :ּודָרָּפתִ אל בלתי וקָּבְדִ היִחֲאְּב-שיָא

 רַחָשיִּפַעְפַעָּכ ויָניֵעְו רוא לֵהָּת ויתשימעיפ
 :ּוטַלמַתִ שא .יִדוְדיִּ וכלה םיִריּפַל ויּפָמ יי

 :ןְמְנַאָו ַחּופְנ דּודְּ של אי ויָריִחְנִמ ל
 :אצי ויָּפְמ בֵהַלְו טְהְלְּת םיִלָחֹנ שפג

 :הָבֲאְּד ץוְָּת ויָנָפְל וע ןיִלְי ֹוראָוַצְבי4

 :יטומיײלּב ויל קוצי קב השב "לפי
 :תיִּתְחַּת חַלֶפְכ 'קּוצָנְו ןְבָאומָּכי קּוָצְי ובלי

 :"ּואָטַחְתִי יםִרְבְׁשִמ יםיִלֲא ורוני "ותָשָמְז
 :"היִרְׁשְו יעסמ תיִנֲח םּוקַת יִלָּב בֶרָח יוהְגיַשמל

 :הָשּוחְנ ןובקר ץעל לרב כָל בְׁשְתַּופ

 :עלקײיגבא ןָלכָּפְהִנ שקל תב גירל
 :ןודיִּכ שער קחָשִיְו חת 'ָּבְשָחְנ ישב

 :טיָמ"ייִלֲע ץּורִח דָּפְרִי" ׂשֶרָח ידו יויְּתְחַּת>*
 :הֶחְקְרַמַּכ םיִשָי םי הָלּוצַמ ריִסַּכ ַחיִּתְרַי
 :*הבישל םוהִּת יבָשַחְ *ביתנ רואי יױיָרֲחַא 4

 :"תֶחְיִלְבְל ושעה יולָשמ רפע"לעה ןיִא5

prpsויד || ©  ppsשחי || <  Qe jb | Siv4 cum 41,1—3 conjg, 1 fit3  
 הפרא sed cf שירחא | < קזקs ֹותָרּובְּג | 7; קוק ליַחְו; גו ןוה, דוה 6 5 | 5 16
 6 (OWpaxoc) ונירס | 6 5 ויפ | ל + lc GAY הֹוַג | ל 1 6 6 רצ םתֹוח ורגס | 1
 חורו | vg <315% 34 6k), di(Var) | rol ותַׁש- | זז 30 וטהלי| 12 1 6 59 םֶגאְו
 (] dittogr) || 13 16 6 MSS 'ִגַּכ | 14 * 1 6 11155 69 Pin | ל 16 6 (6חש\6ו0)

dl || 16 = dl )₪1( | * dl (Var)|ןודבא | 15 * 60 | ל 1 6 66 וקַּבַד | = >6%%8)  
airותַאְשִמ) || * קזקפ ?) םיִלָב 6 <; 1 םיִלֶא  velאשמ )= ותא In *11MSSK=17  
 !ve םיִליַא 6 | 5 קזקפ םִי יִרְּבִׁשִמ !ve םיִרָּבְׁשִמ; 1 5 םיִרבְג ויָנְׁשִמ | 9

ft¢1 הִיָרְׁשְו | ft5 אשי |  dub;תתי | 18 316 0 9 שת | ל  
et postea Wnתַחַה  ps21 *1 6 6 הָנְקכ | *1ול בֵׁשְחַנ | 22 * קז | dittogr)בקר ){  

 / 602 | ל-ל incert; frt crrp | 23 fit םישי | 24 5 6 =n |? קזפ 6)
 רואי | < קצקפ ובית | %1 546 8 בֵׁשָחִי | * 6 הָיְבְשְל, 0 5 הָליִבְׁשל, 8 הָׁשְּבִיל;

 קז5 6) 1ּתְבַשל | 25 *1 6 6 ולָשָמ | ל ל 1 תיח "לעבְל



 2 בויא 41 ,26- 7

 כ - :ץַחָשינְּבדלכדלע ךְלָמ אוה "הֶאְרִי הְבָנלְּכייתֶא5
 :רמאיו הָוהְידתֶא בויא ןעיויי ל
 :"הָמְזִמ ּךַמַמ רַצָבַאְְ .לבּות לכי יִּתְעַדַי 2
 יִנָמַמ תואְלְפַנ ןיִבֶא אָלְו ִּתָדּנַה ןְבָל *תעָר-יִל ' הצע םילעַמ ו הז ימי

 :עֶדַא אלו] :א/ וז לנע"דוהר לאש רבא יִכנִאְו אָנדעמׁש*
 :ּךְתֶאְר יניע הָּתַעְו ךיִּתעַמְׁ ןְזַא-עַמׁשְל5
 ס  :רָּפֲאָו רֶפָעְ לע יִּתְמָחְנְו סָאְמָאז ןֶּבְדלעַפ .

 הְוהְי רַמאיַו בויִאדלֶא הָלֶאָה םיִרְבְּדַה"תֶא הָוהְי רָבִּד רַתַא יהיו
 ולא םָּתְרּבְד אל יֵּכ ְּךיֵעַר יִנָשְבּו ְּךְב יִפִא הר יִנָמיִּתַה זָפיִלֶאדלֶא

 םיִליא הָעְבָשְו םיְִפהָעְבַש םֶבָלּוחְק הָּתַעְו :בויא יִדְבַעּכ הָנוכְנ
 לֶלַפְתִי יִּדַבַע בויִאְו םָּכְרעּב הָלֹוע םֶתיִלְעַהְו בויִא יִּדְבע-לָאוּוָכְלּו
 םָּתְרַּבְד אָל יֿכ הלבְנ ג םָכמִע תושַע יִתְלָבִל אָשֶא ויָנָּפיםַא "יָּכ םכילע
 רפצ יַחּושה דְלְבּו יִנָמיִּתַה זַפיִלֶא וכלי :בקֲא יּדְבעְב הָנּוכְ לולא
 :בחֲא ינְדתֶא הָוהְי אש ה הָוהְי םָהֵלֲא רַּד רֶׁשֲא ושער יִתְמַעַּבַה

 hh ןייחאדלכו תאי rR אביו + :תנׁשמל באל רשאי
 לע ותא ּומֲחַניַו ול ּודָנִיַו ֹותיֵבְּב חל ומִעולכאינ םיִגָפל ויעְְ
 שיִאְו תּחַא הָטיִשק שיא .רלדונָתי ויִלַע הָוהְי איִבַה"רָשַא הָעְרֶהְ לכ
 ול"יִהיְו ותשאָרַמ בויא תיִרְחֶאתֶא ְּךְרַּב היהיִויי :דָחֶא בָהָז סוג
 ףֶלֲאְו רֶקְּב דָמַצהלֲאְ םילמנ םיִפלֲ תֶׁשׁשְו ןאצ ףלא רֶׁשֲ הַעְּבְרַא
 תַתֲאָה"םַׁש אָרְקיַצ :תונְּב ׁשולָׁשְו םיִנָב הָנֲעֿבְׁש ל"יָהיו :תֹונֹותַא
 יאָצְמִנ אלְו5 :ךּוְפה ןֵרָק תיִשילשה םֶׁשְו הָעיִצְק תיִנָשַה םשְו הָמיִמִי
 ךּותַּב הָלֲחַנ לטהיִבַא "םַהָל ןתיו ץראָהד לָכַּב בוא תונְבְּכ תופי םיִשְנ
 -תֶא לאריה "הָנָש יםיִעְּבְרַאְו הָאַמ תאזדיִרָחֶא בויא יחי :'םַהיַחַא
 :יםיִמָי עבׂשּו ןַקָז בויִא תַמָיַויז :תורד הָעְּבְרא 'יִנְב יִנָּבתֶאְו ויְנְּב

 , 01 | 2 16 0 Vrs Ayותא | *1אְרִיִי | <16 636? ץרש | 6ק 42 + ז 1* 26
 | םיִלָמְּב  ins 6 115999 9 6Sל |  | 3 = add ex 38,2א תעדי || * 16 6 הָמּואַמ

v4 add || 6 *° conjg 6 רפע" לע 661 6 6 ((ד0%ףצ) סמ )5 22/0/0( et ins antea, 

m cs, Db |71 ילע | 84 al םא (mit MSS ו יכ) | * 1 ילע | g 1c mlt MSS 6 
 םחל  | zr ins 6 MSKen76 6 in] et dl > 6תּו-- || "1 יע  na, 0א *  | ro'צו

 הַעְבש  )= 2><7) etןעבש  >2MSSKe) | r3 fit forma mixta exותיבב (בב

(sic 11MSS)|| 14 1 ft pin) | 15 * 1 6 2MSSKen 680 ּואָצ-- | *"* 58 ןהל 
 60מ06צ  Ermח6עד | 16 5 670 et 205168 rd 06 6ןהיבא, 5 ןהיחא 5155

240 )6%55 248( | * K Nור || > ins? םֶהיִנְבּו | 17 6+ a4. 



 םוהישה-היש ;
CANTICUM CANTICORUM. 

 :הָמלְׁשִל רֶׁשֲא םיִריִשַה רישי 1
 :ןיּיִמ יָד םיבוטדיכ היפ תוקיִשְנַמ נלי

 ְּוְבַהֲא תֹומְלע פילע ףִמש 'קָרּות ןָמָש יםיִבֹוט ְָּנֲמְׁש יל
 ויָָדֲח לפה "יִנאיִבַה | הָצּורנ 'ךירחא ינָכְׁשִמ*

 :יְדּוהַא םיִרָשיִמי ןַײמ ףיִדד "הְריִּכְזנ ב הָחָמְׂשִנְו הָליֵגָנ
 םֶלָשּורִי תֹוָנְּב הָנאָנְו יִנָא הָרוחְש

 :המלְׁש תועיִריּכ רֶדָק יִלָהֶאְּ
 שָמְשַה יִנְתַפְזְׁשְׁש תֶרְרַחְש ינַאׁש נֲארְּת-לַא

 יִלָש יַמְרַּכי  םיִמָרְּכַה-תֶא הָרָטְנ נה יִבּורֲחְנ יִמֲא יִנְּ

 :יִּתְרָמנ אל
 םִָרָהָצִב ץיִּבְרַּה הָכיִא יהֲעְרִת הָכיֵאֹי יִשְפַנ הָבֲהֲאַׁש יל הָדיְגַהז
 ס יִיִרכַח יִרדָע לע יהיְטֶעְּכ הָיָהֲא הָמְלש
 םיִשָּנַב הָפיַה ְּךֶל יִעְדַת אָלםא
 ס :יםיִעֹרָה תֹונְּכְׁשִמ לעי ךימיִדְנ"תֶא יִעְרּו ןאצַה יִבְקַעְּב דלא

 :יִתְיְעַרְךיִתיִמַּד הערפ יִבְכְרֶּב יִּתְסְסָל
 :םיִזּורֲחּב ךֶראָוצ םיִרותּב למל אַ

 :ףֶסָכַה תיִּדְקְנ םֶע ךְל-הַשענ בָהָז יָרּוּתיי

 :וחיר ןַתְנ יִּדְרִנ ּוּבְסְמַּב ףלמהש"רעי*

 יל יש ןיב יל ידודורפַה רוי
 כ 5, 156 4 | 2 *1 ינקשנ | * 1 ףיפ | 3 ** ,cs dl 64 דלָּכִמ ךיִנָמש חיִרְו
 םיִמָשְּב cf 4,10 | ל 1 קמ 6 exkevwOév, 9 efusum; vell קּורֲמַּמ | 4 3 60+
 ףיִנָמְׁש ַחיֵרְל | 516 8 יִנֲאיִבַה | * 16 8 ֶרדַח, sing etiam 6 \ 4 קזקs הָרֵּכׁשְנ |

(Db?) | 6 = add, cfmtr | 7m cs dl |5 1 םלש  | add; cf mtr > 
 ל 1 הָיַטְעְּב vel 6 529 היעטְּכ | 8 add, cfmir || g sic Occ, Or יתסוסל

prps יתֹסּוסְל | 12 1 ₪6 iT. 
Biblia. 72 



 14 םירישה ריש 1 3

 ס -יִדָּג ןיע יִמְרכְּב יל יִדורֶפָּכַה לפָשֶאי
 :םינוי יגיע יהָפָי דנה" יתְיעְר הָפָי ָּבַהי

 :להננער ונשרעדףא יםיִעָנ ףָאי ידוד הָפָי ףֶּנַה
 :םיִתּורָּב ּונָמיִחָר םיִזְרַא יניב תורקיל

 :םיִקְמַעָה תנשוש ןורָשַה תֶלָצַבָח ינאי 2
 :תונָּבַה ןיִּב יִתָיְעַר ןּכ 'םיחוחה ןיב נשוב

 םיִנָּבַה ןִיַּב יִדד ןְּב רעיה יצעּב ַחּופַתְּכּי
 :יִכֲחְל קותמ ֹויְרפּו יִּתְבׁשְיְו יִּתְדִמֲח ֹולְצַּב
 :הָבֲהֲא יֵלֲע ולר ןייה תיָּב-לֲא ' יִנָאיִבָהְי
 יםיִחוּפַּתַּב יָנּודְּתַר 'תושיִשָאּב =יָנּוכמס5

 :ינָא הָבֲהֲא תלוח"יכי
 :ינָקְּבַחּת ֹוניִמיִו יׁשאֹרְל תַחָּת ולאמָש
 הֶדָשַה תֹוָליֲאּב ֹוָא תֹואָבַצַּב לשר תונָּב םֶכְתא יִּתְעַּבְשַהי

 פ :ְץּפְחְּתַׁש דע יִהֵבֲהֲאָה"תֶא ָרְרּועְּת-םָאְווּוריִעָּת םִא
 =  אָּב הֶזהַּנַה ידו לוק

 :תיָעְבְגַהְ"לַע ץַּפְקִמ .םיִרָהַהְדלע ֹנָלַדִמ
 יםיִליאָה רֶפֲעְל וא יָבצְל ידוד המו"פ

 נְלְתָ רַחַא דַמּוע הֶזהַּנַה

 :םיִכְרָחַהְְִמ 'ץיצמ . תונלחה"ןמ ייִנשמ
 :ָךְליִכְלּו יֵתָפַי "יִתְיַעַב ךָל יִמּוק יֵל רמָאְו יֶדוד הָנעיַפ
 :ּונָצְרַאְּב | ול "ףלה ףֹלֲח םֵׁשֹנַה רבע "וָתַפַה הֵנִהיַּכיי
 עַמְׁשִנ רּוִּתַה לֹוָקְו עגה ריַמְנַה תעי ץֶרָאְב ּואְרנ םִיִנָעָנַהי*
 ַחיִר ּונְתַנ ירמה ָהיֶּגַפ הָטְנֲח הָנֲאַּתַה

 ס  ָךָלייִבְלּו יֵתפִי יִתְנְעַר יכל יִמּוק

 15 °° ?m cs dl | 16 *5 ה ?cs dl || ל 6 000000 ¥ 07% 8 אפיצר ||
C2,ונטיחר , 1 6 0 ּוניִטיִהְר |  nonn Mss1 6 8 נתיב | ל 8 6  * r7 

 3 ?MS יתדמָח | 41 ויִלע | 5 *1 יִנָכִמְס | ל ה 8 תושישאָּב | < 1 יִנְדַּפַר |
add, cf mtr et 58 |v 7 m 65 11 םיחופתּב | 65  

 הדשה תוליאב תונָּב םכתא יתעבשה
 ץפחתש דע הבהאה תא וריעת םא

prpsדַמע, >65 || ©  sic Occ, Or6 1 הָבְהַא | 9 5% 6 ₪6 17 | ל  prps7 *  

 חיגשַא | 9 prps ץיצא | זס ** extra mtr (vel dl?) || ל 9 + יִתָנוי | 5 6+

dl |תני | זז * 0 ויָתָּפַה (קזס ותשה) || ל וו 5 ךלהו | 12 *% תת 65  
 זמ 65 dl | 13 * זמ 6 01? | ל 16 QO ָךָל | 5 6-יִתָנּוי.



2,14—3,10 CANTICUM CANTICORUM 5% 

 הֶגְרְדִמַה רָתַסְּב עלָפַה יָוְנִחְּב יֵתָנחּצ
 ךלוקדתֶא יֵנֲעיֵמְׁשַה  ּךִיִאְרִמדתֶא יֵניֵאְרַה
 ס  :הָנאָנ יֶּדיִאְרמּו בֶרֶע לוקי

 :רדָמָס ּונימְרְכ םיִמְר יב
 :םיִשושַּב הערה ₪ ינַאו לל ידה
 םיִלְלַאַה סנו םויַה חּופיָש דַעול

 ייבצל ידוד ללזהַמְּד בסי
a mCויִתאָצְמ אָלְו ס רֶתַב יֵרָה לע םיִלָיַאָה רָפְעְל וא : 

 ויִּתָשְקְּב יׁשְפַנ הָבֲהָאְׁש תֶא יִּתְשְקְּב תוליִלּב יְֵּכְׁשִמ-לעי 4
 תובחְרְבּו םיִקְנְׁשּב ריֵעָב הָבֿבּוסֲאַו אנ הָמּוקֶא

 :ויִתאַצִמ אֶל ויּתְשְקְּב יִשְפַנ הָבֲהֲאַׁש תֶא הָשָקַבְא

 :םֶתיִאְר יִשְפַנ הָבהֶאְש תֶא ריִעָּב םיִבְבְפַה םיִרָמָשַה רָנּאָצְמּ
 ישפנ הָבֲהָאַׁש תַא יִתאָצַמַׁש דע םֶהֵמ יִּתְרַבְעַׁש טַעָמְב

 ּונָפְרַא אָלְו ויִּתְזִחַא
 :*יתְרוה רֶדָחדלֶאְו יֲא תיּבְדלֶא ריְתאיבהש"רע'

 הָדָשה תֹוליֵאַּב וא תֹואְבְצִּב םֶלָשּוְִי תונְּב םַכְתֶא יִּתְעַּבׁשִהי

 פס | ץֵּפְחִּתְׁש רע הָבֲהַאָה"תֶא וָרְרוְעְּתיםָאְווּוריִעָּתַא
 ןָשָע יתֹורֲמיִתְּכ רָבְדַמַהְְוִמ הָלֹע "תאז יִמיפ

 :לָכור תקבא לֹּכַמ הָנובְלְו רמ תֶרָטְקְמ
 :לֵאָרְִׂי יִרְּגִמ ּהָל ביִבְס םיִרּבִג םיִשש הלל ' ּותַטִמ הָּגַהיז
 הָמָחְלַמ ידָמְלִמ  בֶרָח יֵנֲחַא םֶלָּב

 ס :תוליִלְּב רַחַּפִמ וכרוהלע ' וברח ׁשיִא
 :ןֹונְבּלַה יִצעַמ המלש ְךֶלמַה ול הֶׂשֲ ןויְרְּפַאפ

 בַהָז וָתְדיִפְר ָקְכ הׂשֲ ֹויָּומֲעו>
 :יםֶלְׁשּוְרְי תֹוָנְּבִמ" יֵהָבֲהַא ףּוצְר וכות ןַמנְרא ובָּכְרַמ"

 *וד ד

14 * 1 MSS %יִניִעיִמָשַה , ץגצ etiam ;יִנעמש | * 16 א ךיארמו 0 mit 
MSS ךַארמו | ז7 * 16 699 ּוטָנְו | = 1 יבצל nF המדו | ידוד בס c 8,14 | 
> Var® לֶא | 9 prps Dh ut 8,14 || Cp 3, 1° add cf mtr et cf2 | 2 sic 
 | זז 1 יִתאֵצִמ | 4 = 5% מפ ישפנ הבהאש תא יתזחא , | 3 ex 5,7הבבסאו 0 ,066
bb dl, ex82 |v ף frtdl, ex 27 | 6 ==] תאודהמ || ל 22MSS תרמתכ (sing 
? 61 Vrs), 1 bmn | 7 *-- מ 65 61 || ף * m cs dl aut המלש aut וז ךלמה | 

 . [= ah ad orהבהא | "1 םינבָה  ** trsp postזס
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 1116 םיוישה ריש 4,12—3,11

 יהָמלַׁש ּךְלָמּב ןויצ תֹונְּב' הָניִאְרּו "הָנָאְציי
 ם | "ובל תֶחַמָש םווָבּו ֹותָנתַח םויְּב ֹוטֲאֹוָל"הָרְשִעַׁש הָרְטְעַב
 יָדֲתָּמִצל דַעָּבִמ םיגּוי ךיניע יהָפי ךִגהי יִתְיְעַר הָפְיְּךְנַהי 4

 :ידַעְלִּג רֵהָמ" שלש םיִּזָעֶה רַדעְּכ דרעש
 יהָצְחַרָהְדְוִמ לש תובּוצְקַה רֶדְעְכ נשי

 :ָהָּב ןיא ילבש תֹומיִאְתַמ םֶלָּכָש
 הָואָנ ךַרְּבְרִמּ ְיתּותפְׂש ינָשָה טּוחְי
 :ָּךַתְמַצל דעָּבִמ ְּךַתְקר ןומרָה חל
 יתֹיַפְלַתְל ונְּב ךֶראָּוצ דיו לְָּנַמְּ+
 :םיִרבְּגַה יִמְלש לכ ויל יל ֹןנּמַה ףלא
 :יםיִנׁשֹוְׁשּב םיִעֹרָהי הָיְבְצ יַמּואְּת 'םיִרָפַע ינׁשכְךיָרָׁש גש
 םיִלְלִעַה ּוסָנְו םּוּיַה ַחּופיַש דעי
 :יהָנּובְלַה תַעְבנ-לֶאְו רֹוּמַה רָהדלֶא ל לא
 ס  הָךְּב ןיא םּומּו יִתָנְעַר הָפָי ךֶלָכז

 יִאוְבִּת ןוְנָבְלִמ לתא הָלּ ןונָבַלַמ ייָתֲאֿפ
 ןומרַחְו 'ריִנָש שארמ הָנָמֲא ׁשאָרַמויִרוׁשְ
 :ךיְנרּוצמ | :םיִרָמָנ יֵרְרַהַמ תֹויָרַא תֹוְנעּמַמ

 "קָנָע דֵחאְּב ךיניעְמ 'דַחאְּב ית יהל יָתֹחֲא יֵנָּתְבַּבְל"ל
 ןַײמ ךונד ּובָט-הַמ | יהָכ יתחא ירד ּפָי-הַמי

 :יםיִמְשְּב"לָּכמ ְיֵנָמְׁש ירי
 ְגוׁשְל תחת בֶלָחָו יׁשֵבְר יהֶלּכ ְיָתֹותְפש הָנְפְטִת תגי
 - ם 8 "ןנָבְל ככ ףיַתמְלש יו

 :ּותָח ןְנעַמ לעג לג  הָלַכ יתחא לּוָעָנ גיי
 זז * ₪5 6 ץ זס םלשורי תונב | ל ג: 6 8 הניָאצ || 5 גזל הניארו | < 1
 6 6 | * תג 65 1 ךלמב הניארו | הנאצ םלשורי תונב | fm cs dl aut םויב

 ו ותנתח גטז ובל תחמש םויבו | Cp 4, ד 55 ג 65 41 |? m ₪ 61 66 צ 3) [
ut 65 | 2 * sic B-Asch,1 מ c ca roMSS 6 Typoעגז% ךרעש ||  © 

 B-אגpht "Var הצחְרה || * “Var הלכש | 3 "Var ךירבדמו | 4יו תוילְתל
dl, ex2 ,16}םירפע | =  MSN!5 * 61 | ל  | frrdlm cs27,3 | ל  cf oR Gn 

 6 ** dl, cf 2,17 | 8 *16 648 יִתָא | 1 יִתחַא | < sic 8; pl MSS Edd רינש |
 g ** add cf mtr || ל sic Occ, Or יניתבבל | 5 0 תַחָאְּב | 3 p Vaנע, ₪

dl ft m cs | = dl mזז | זז 3 61 זמ 65 | ל  cs dl || bb spr61 | זס * ג  
cs | Sinsev io םיִמְׂשְּב"לָּכִמ ךינָמש ירו | צ 12 trsp frt post v 15 | * mlt 

MSS ג maj || ל 1 6 mlt MSS 648 ji | 5 61 תג cs. 
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 :יםיִדָרְג"מע םיִרְפְּכ םיִדָנִמ יִרָפ יםע .םינומר סכר ידני
 הנובל יִצֲע"לָּכ םַע ןומָּנְקְו הָנְק יֹםֹכְרַכְווְּךְרניצ

 :יִמָשְב יִשאָרילָּ םַע תולָהָאְו רמי

 :ףּונכלְומ 'םילזנו םיח םָמ רָאְּב 'םינ ןנֶעמייצ
 ןָמית יִאֹובּו ןֹופָצ יִרֲּעַפ

 ויַמְׂשְב ּולְזַי יִּנַנ יִחיִּפָה
 :ויִדְנִמ יִרּפ לאו רגל יוד אָבְי

 ימְשְּב-מע יךומ יִתיִרֶא לכ יִתְחַא יָנַנְל יִתאַּבי 5
 יָבְלחְיע ינו יִתיִתׁש יִׁשְבְד"מ ְרעֶי יִתְלָבא

 ם  :םיְדּ רכש .ּוְתָש םיע ּולְכא
 קֿפוד יודה רע יֵּבַלְו "הָנָשְי ינֲא*

 יִתָּמַת יִתָנּוי יִתעַר יִתְחַא יל-יָחְתָּ
 :הָלְיָל ימי ייֵתּוצְוְק לַט-אָלְמְ 'שָארָש
 הָנׁשּבְלֲא הָכָכיֵא יּתְנֶּתַּב-תֶא ִתְמְׁשפ

 :םָָנטא הָָכיֵא .יִלְנְרתֶא יִּתצִתְר
 :'ויִלע ּומָה יֵעַמּו ירּוחַהְְוִמ ודי חלש ידה
 רומדּופטנ יִדָיְו יָדּודְל תפל יִנֲא יִּתְמָק

 ;ילּועְגַמַה תוּפַּכ לַע רבע רומ יֵתעְּבִצֶאו
 ְּבַדְב הָאצְי שפי רבע קֶמֲח יִדֹודְו יודְל יא יִּתְחַתפ

 :יִנָנָע אלו י ויִתאְרְק ּוהיִּתאָצִמ אָלְו ּוהיִּתְשְקְּב
 ינּועְצַפ יִנְּּכַה ריִעֵּב םיִבָבַפַה םיִלָמְשַה יִנָאָצְמל

 :תומחה יִרְמְש ילעמ יִדיִדְר"תֶא ֵאְׂשְנ
 יִדודתֶא ּואֵצְמַּת"םָא יםלָשּור תֹוָנְּבי םֶכְתֶא יּתְעַּבְׁשִה
 :יִנָא הָבַהֶא ת לוחש 5 ודיִגַּת"הַמ

 םיִׁשָנַב הָפּיַה דֹוּוַמ ךדיד-הַמפ
  fit dl | * insל- | =° add, cf mtr | 14 5 dl | 5קן ְךיָחְל | * ו "לכ * 13

  12 | Cp 5, 1° prpsםּכרַכְו | 15 == 13 | ל גז םילזונו | < גטס שפק 6+צ
 ™ | * pl MSS sine Dag | = Vaהנישי  || 2 * Varיננל |> 41 | 16 698 ותשו

  sicתֶלְּדַּב | ל  | 4 * prps insישישר isip || 5 meliusת‘  sine Dag, 1ויתוצְוק
Hill, 0 mlt MSS Edd ילע קזקפ ins 6 v 6 רֵּבַדְב הָאְצִי יִשְפַנ et ] versum: 

 תלדב רוחה ןמ ודי חלש ידוד
 ורבדב האצי ישפנ ילע ומה יעמו

prpsdlcf*|6=dlcfv 4 | 7 fitל-ל  | nieלּעְנַמַה  dl m cs, prps ins5 5  
 dl m cs || 8 ** 1 m cs l3 | ל 1m cs יִדּודְל.



 1118 םירישה ריש 6,9—5,10

 :ּונָתְעְּבְשַה הָכְּבְש דֹוִּמ ךדוד"המ
 | ס  :הָבָבְרַמ לונָּד םודָאְו חצ ירוד
 :בֵרֹועּכ תורחש יםילתלַ ייָתוצְוָק "זָּפ םֶתָּכ ושאריי
 םִיָמ יִקיִפַא-לַע םיִנּויְּכ ויָניִעי

 :תאָלִמ" -לע תֹובְׁשְיי בטח תוצחר
 םיחקרמ יתֹולְדנִמ םֶשּבַה תנורעכ יגייחלוצ

 :רבע רומ תֹופטְנ םינׁשּוׁש ֹויָתֹותְפְׂש
 ׁשיִׁשרּתַּב םיִאְלְמְמ . בָהֶז ליל ויד

 :םיריפס תָפְלַעַמ ןש תֶׁשֲ ֹיִעַמ
 זַפייִנְרַא-לֲ םיִדָסִיִמ שש יֵדּומע וקושי

 :םיִזְרַאָּכ רּוחְּב ןונְבלִכ ּוהֲאְרַמ

 םיִדַמחְמ ולָכְו םיִקתְמִמ וכח <
 ס -- :םֶלָשּורִי תֹונְּב יֵעַר הֶזְו ידוד הו
 םיִשָגַּב הָפַה לח ְּךלַה הָנֲאי 6

 ְָמִע ּונָשְקְבְנּו .ךדוד הָנְּפ הָנָא
 םֶשָּבַה יתנּורעל ֹוננְל דָרָי יודל

 :םיִּנָשוְש טֶקְלְלְו 'םיִּנָּגַּב תועְרל"
 פ - םיִּנשושַּב הָעורָה יל יָדֹודְו יִדּורְל יִנא

 :*תֹוקָנְרַנּכ המיא' םֶלָשּוְיּכ הָואָנ יִהַצְרְתַּכ יִתָיְעַר ּתַא הָפָי+
 | יִנָביִהְרִה םָהָש יִלנַּגַמ ךוניע ייִּבְסָה
 :דַעַגַהְרִמ ּושלָנָש םיִזְעָה רֶדעְּב רעשי
 הֵצְחַרֲהדְוַמ ולעש םיִלָחְרַה רֶדַעָּכ ְךינש5

 :םֶהּב ןיא 'הָלּכשְו תומיִאְתמ םִלָּכְׁש
 :ָּךְתְמִל דַעַּבְמ ְּךָתְקר ןומרָה חלָפַּב

 :'רפְסַמְויִא תומכי םיִשָנְליִּפ םיִנֹמְׁשּו תֹוכָלַמ יהַּמַה םיִשָש
 יִתַּמַתֹי יִתָנֹוו איה תַחַאפ
 ּהָּתְדַלֹויְל איֵה הָרָּב מא ג איִה תחא

 ויתוצוק|  sine Dag, 1ויתוצוק " |? Varזפו  cs 1 6 6ונתעבשה | זז * ג 1 9
m cs dl || * prb lin? | 13 * 8 vnל | * 16 5 603 תנורעכ || > neohbr 
= armaria || % sic 3-56, B- -Napht קפ ֹוּנַחpr 16 | םיחקרמ || 15 קזק ריִּדַא | 
Cp 6, 2 * 30MSS 41 || ל sקpr * 4 | תנורעל || *= קזק5 םִיִנָפנַּב תֹואְרָל m 
cs dl, 6 צ זס || ף * Var“ יבפה | 5b—7 ex 4,1b.2.3b | 8 * prps המלשל | | 

 איָה תַחַא.  cs insף * ג |  dlו



3 CANTICUM CANTICORUM 9 

 פ | :ָהּולְלַהיו 'םיִשְנַליִפּו תּכָלְמ ָהּורְׁשַאיו תֹונָב ָהּוָָר
 הָּנְבְלַכ הָפָי רַתַׁש"ומְּכ הָפְקֶשַּגַה "תאְזיִמ"י

 :יתולָדנּכ הָמְיִא הָמַחָּכ הָרב
 לחה יִּבַאְּב תואְרְל יּתְדְי נא תנגלָאיי
 :םיִנֹמְרָה וצנה ןֶפגַה הָחְרְפַה תואר
 :'ביִדָב יע תוָבְּכְרַמ ינְתַמׂש ישְפַ יּתְעַדְו אלי

 ךֵּב"הָוחַגְ ייֵבּוׁש ייִבּוש תיִטנּוְׁשַה ייבוש ייִבּוָשי ל
 :יםיָנֲתמַה 'תֶקחְמְּכ תיַמׁשּב ּוֲחָּת"הְמ
 ביִדְנתַּב םיִלענַּב ְּךיָמָעְפ ויה

 :ֶּמֶא יִדָי 'הָשָעִמ | םיִאָלֲח "וָמְּכ כרי יקומח
 . גְזָּמַה רָסְחְנלַא רהט ןגא רש

 :םיִנְׁשֹוׁשּב הנּוס םיִטַח תַמַע ְּךנַמּב

 :הָּיְבְע יַמֲאָּת 'םיִרְפֲע יִנָשּכ ּךיַרׁש יגׁשי
 ךשה לּרְנַמְּכ ְךָראָוצ
 םיֵּנַריתַּב רעׁש-לע ןוּבְשֶחְּב תֹוכֵרְּב ךיניע
 :קְׂשָמד יִגָּפ הָפּוצ ןונְבְלַה לדְנמְּכ ףפא
 :םיִטָקְרְברּוסֶפ ּדְלַמ ןַמְנְראַּכ ךְשאר 'תלדְו ילָמְרַכַּכ לע ךשארי*

 :יםיִנּונעַּתּב יהָבֲהַא ּתְמַעג"המּו תיַפי-הַמְז
 :תלּפְׁשִאל ְּיֵרְׁשְו רֶמָתָל הָתְמַד ְּךתָמּוק תאָז*
 rele ויַגסְנסְּב הָזֲחֶא ירְמָתְב הָלֲעֲא יִּתְרַמֲאַ

.. 

 :םיִחּופַתּכ ְךָפַא חיִרְו פנה 'תולְּכָשָאְּכ ךידָש אָנּיִהְיְ
 :םיִנְׁשְייֵתְפִׂש בָבוּה יםיִרָשיִמָל יִדודְל ךלוהי בֹוָטַה ןייּכ ךּכחְוי

 ס ותְקּשָּת יִלָעְ יודל נאו =
 :םיִרָפְּכּב הָניֶלְג הָרָשַה אָצְנ יִדוד הָבְליי

 ר

 ןָפַַּה הָחְרָפימַא הָפְרִנ 'םיִמְרְכַל הָמיִּכָשַני

g°m cs dl? | ro ** prps dl | ל prps לַגְרנְּכ == plan Mars || 12 °° prps 

 | בדנימע)  ca 2055 60ביִדָניִמע,  MSS 66 Hil(ק  | * 41, e 7,2יִמע תַּב בָהְרְמ
Cp 7,1° prps ‘QW, sed recte יבוש || ל 16 ca 5oMSS תלוחמּב ||  prקs c 60 

 ֶּךַרָרְש;  || 3° prpsישעמ | 5 8 ןמא  sic 066, Orםינחמה; 1? 4 | 2 * ב 65 61 | ל
  | 5 * insםירפע ! Est 1,6 | 4 * 61 || * MSFתֶרָחס  cfףִָּש || * קrps רחסה, |

  | 3ן | ל * 1 הָבְהַא ₪ * |  ₪6 | 6m ₪ 41 6 5לָמְרּכַּכ ויִלַע ךשאר,
 םיגונעת תַב | 8 ו ₪ 1 | 9 *1 רמּתַב || ל / גז 'שאכ, 1 תֹולֹּכְׁשָאָּכ || * 41 מ

cs | 10 °° חו cs dl || ? prps יִּכְחְל | 12 קצקפ םִיִמָרָּכַּב cf 13° | 13 * prps dl. 



 1120 םירישה ריש 7,148, 10
weeד  

 םיִנֹוּמְרָה ּוצֵנַה רָדְמְּסַה חַּתְּפ

 גידל יַרֹד-תֶא ןִּתֶא םֵׁשְ
 םיִדְנְמ"לְּכ ּוניֵהְתְּפילַעָו תיֵליּונְתָנ םיִאְדיְַּה
 ְל יִּתְנַפְצ יָדֹה םיִנְׁשְי-מַנ םיִׁשָדֲח

 יִּמַא יֵרְׁש קֶנּוי יל חָאַּכ ְךְנָּתִי יִמי 8
 יל וזבידאְל םִּ קש ץּוחב ּךאַצמָא
 ינָדָמַלְת יִמִא תיִּבלָא ' ךאיבַא יִנֲהְנֲא*

 = זינמר םיִסַעמ תקרה ןַײמ ּףקָשא
 :יִנְקְּבַחִּת ּוָניִמיְו יישאר תַחָּת ולאמְׂש>

 םֶלׁשּוְרְי תֹונְּב םֶכָתֶא יִּתְעְבְׁשִהי
 מ - ץֵּפְחָּתַׁש דע יִהָבֲהַאָהזתַא וָרְרֹעֶּת-הַמּו וּוריעָּת"המ

 ּהָדודדלַע תֶקַּפַרְתִמ רֵּבדַּמַהדִמ הָלֹע תאז יָמ5

 הָלְּבִח הָמָש" יָמֲא יְָּלְִּח הָּמְש יִּדיִתְררוְע חּוּפַּתַה תַחָּת
 :"ָךֶתדָלְי ְךֵעְז-לַע יםֶתּוחּכ ףָּבְללע םֶתּוחכ יִנָמיש

 הָאְנְק לוָאָשְכ הָשְק הָבֲהַא תֶוָּמַכ הָזַעהיכ
 יהְיִתְבַהְלַש שֶא לפשר היֿפְׁשְר
 ָהּפטְׁשִי אֵל תורָהְנּו "ה ְבֲהֲאָה"תֶא תוָּבַכְל ּגלָכּוי אל יםיּבִר םימ
 סמ  :קּוּחבִיזוּב יהָבֲהאַּב ֹותיִּב ןוָהלּכתֶא שיא ןתְימא

 הל ןיא םִיַדָשְו הָּנטָק ּונָל תוחֶא
 :הָּביִרֵבְיִׁש טיב ףנתוחַאל ּהָשעג המ
 פס תַריִט היל הָנְבָנ איה הָמּוחדםאפ

 ּרָא ול ָהיֶלָע 'רּוצָנ איה תל
 יתֹלְְנַּכ יִרָשְו הָמֹוח יִנָאי

 ס - !םוְלָש יתֶאְצומְּכ 'ויִניִעְב יִתיְיָה וַא
sic B-Asch, B-Napht8, 1 כ >64 || 2 *  Cpו  dlm cs | 14 Ion13 °°  

 ךגָהנא || זמ 65 41 | < 8, 16 65 יִתָרֹוה רֶדָח לֶאְו cf 34 || % 16 וז MSS םיִנומר |
jv 4 add, ct 2,7 || > sic B-Naphr, B-Aschישארל  v3 add 6% 2,6 || * mlt MSS 

 וררועת || ? תק הבהאה | 5 * 1 ךיתררוע | ל Edd nonn 6 8 ךתָלבח, 1

psגזל 6 8 ךתדל, ו ְךִּמְדְלי | 6 * קצ * | m cs dlּךֶתְלבח | 51 ךַּמָא | =  
sine Dag || 5 sic B-Asch; 1 6 B-Napht et mlt MSSיִפָשְר  Var"דיִמָּצַּכ | ?  

 & תבהלש, קזגeומ ָהיֶתְבַהְלש | 7 * ה ₪ 61 | ** 1 ּהָתֹובכְל, 4ו הבהאה תא |
 < prps dlm cs || 8° nonn 5 ונתחאל | ל יב םויָּב | 9 * 5

 dl ףסכ; 1 הֶריִט || ? prps 1 רוצְנ || 5 ₪ ג 65 61 | 10 * al < 8 ו

Var.לָּדנִמ | * 16 6 םֶהיֵניעב | < קזקפ תאצומכ וג(  



Cant 8,11—Ruth I,12 CANT — RUTH 11 

 םיִרָטְּנל םֶרָּכַהתֶא ןַתָנ ןומָה לַעְבְּב המלשל הָיָה םֶרָבִיי
 :ףירּפ :ףְסָּכ הלא ויָרפְּב אָבָי ׁשיִא
 "תֶא* םיִרְטְנְל יםִיַתאָמּו המלָש ְּךֶל ףלֵאָה נפל לש יַמְרַּכ 2

 :יִנעיִמְׁשַה יףלוקל יםיִביִשקַמ םיָרָבְח םינַּב תָבָשיַהְי
 בצל ָךְל"הַמְדּו יודו תַרְּביצ

 :םיִמָשְב יֵרָה לע םיִלִיַאָה רַפֲעַל וא

RU LE ne ba 

 ׁשיִא ליו ץֶרָאְּב ערי היו םיִטְפָשַה יִטֶפָש יֵמיִּבי יִהַוי 1
 :וינב "יִנָשּו וּתְׁשֲאַו אּוה בָאומ מ דָשְּב גל הֶדּוהְי םֶחָל תְִּבַמ
 ןולחמ ו ויִנְבִיִנָש םֵׁשְו ימעג ותָשֶא םֵׁשְו ללא ׁשיִאָה םֵׁשו
 :םָׁשויְהיַו בָאומ-יידְש ואביו הָדּוהְי םָחָל תיֵּבַמ םיִּתְרפֲא ןויִלְכְ
 םֶהְל ואש :ָהיִנְב יִנָשּו איָה אשת יִמע שיא למלא תַמָּיַּ
 םש בשר תּוְר תיִנָשַה םֶׁשְו הָּפְרְע תַחַאָה םש תיִבֲאְמ םיִׁשָנ
 ינְׁשִמ הֵׁשֲאָה לַאְׁשִתַ ןֹויְלְבְו ןולחמ םֶהיִנׁש-טנ ותמי :םיִנְׁש רשע
 יִּכ בָאומ יידְׂשִמ יבְׁשּתַו ָהיִּתלַכְו איִה םֶקָתַ :הָשיִאְמו היִרְלְי
 :םָחְל "םָהל תַתְל וטע-תֶא הָוהְי רָקְפדי  בָאומ הָרְשְּ יהָעְמש
 הָנְכלַּתַ ּהָמַע ָהיִתֹלַכ יִּתְשּו הָמְׁש-הָתִיָה רֶׁשֲא םוקֶמַהְְִמ אתו
 יהנכל יל יּתְׁשִל יָמֲעְנ רָמאָּתַול :הָדּוהְי ץֶרָא-לָא בּושל ךרלב

 םָתיִׂשְ רָׁשֲאּכ דה ָכָמְע הָוהְי יהשְַ יּהַמַא תיל הא הָנְבש
 תִיּב הָׁשֲא הָחּונְמ ןאָצָמּו םָכָל הָוהְי ןתיפ :יִדְּמעֶו םיִתַּמַה"םע
 כ ּהָכ"הָנְרִמאּתַיפ :הָניָכְבִּתַו ןְכוק הָנאָׂשִּתו ןֶהָל קְׁשתו הָׁשיִא
 יִמַע הָנָבָלַת הָמְל יִתֹנְב הָנָבָׂש יֵמֲעְנ רֶמאָּתויי :ְּדַמִעְל בָּׁשָנְךָתַא
 יִּכ ְכָל ֵֹתֹנְב הָנְבַׁשִיי :םיִשָנַאל םֶכָל ּויָהְו יֵעַמַּב םיִנָב יִלדועָה

rr * זמ cs dl |? m cs ins לקש || 12 * m cs ins 6 fine v רו | ל Iְהַפֵּרִי 1 

 ה ינפל וירפו ילש ימרכ
 םירמנל ירפהו המלש ךל ףלאה

 13 °° m cs dl | ל 1 ךלוק.
‘Jw >68TM5S8 |(6 6 ) הדב |  GPLHDWS | *16 mlt MSS Vrs6 1,135  

cf? |3cf2| 4 5 ny6 * 6 | ר plurjל  || Ag, gal MSS (A) AQM—2 560-7155  

 5 ל | 6>*8* | ל 8 ָהיֶתֹובֲא || < א הָשַעְי 0 שעי | זז גז יִּתָא | 183.



 2 תור 1,13—-28

 יהָליִלַה יִתָיָה םּג הָיָקִת יִלשָי יִּתְרַמֲא יִּכ שיִאְל תֹויְהִמ יִּתְנקְ
 ןַהְלה ולבני רֶׁשֲא רע הלה :םיִנְב יתד םנְו שיִאְל
 -יִּכ םֶּכִמ אמ יִלְדרַמדיִּכ יִּתֹנְּב לֶא ׁשיִאְל תויַה יִתְלְבְל הָנֹנֲעַּת
 הָרָע קָשִּתַו .דוע הָניְֵּבַּתַ ןליק הָנֵׂשְתַו 4 :הָוהְי-דִי יב הָאְצִ
 ּהַמַע- -לֶא ַתְמְבְי הָבָׁש הָּגַה רָמאתוי5 :ּהָּב הָקְבָּר תור :התּומֲחל |

 יֿב"יִענַפַּתלַא תור רַמאָתַפ :ּךִּתְמְבִי יִרְחֶא יֵבּוׁש היִהלֲא-לָאו
 ןיִלָא יניִלְּת רשאבו לא יל רֵׁשֲא-לֶא יִּכ ְךִיָרֲחַאַמ לבּושל בזל
 הפ רֶבָא םֵׁשְו תּומָא יִתּומְּת רֶׁשֲאּביז :יָהלֲא ףיהלאו יִמַע מע
 דיּכ אָרּתְניֿ :ךניִבּו יניב דיִרְפַי תֶוָמַה יִּ ףיסי הָלְו יל הָוהְי הָשַעָי
 יםָהיִּתָש הֶנְכְלַתַויפ :ָהיִלֲא רְַ לח ּהָּתֶא ִּתֶא תֶכַל יָה תָצַּמאַתַמ
 יִעָה-לָּכ םֶהָּתַ יטָחָל תיְּב ָנאבּכ יהי םֶחָל תיִּב הָנֲאוב-דע
 יִל הָנאַרְקִּתִלַא ןהיִלֲא רַמאּתְַי :ימַעָנ תאָזה 'הנרמאתו ףןָהיֵלע .

 ִּתְַלֲה הָאְלִמ י ינָאּה :דִאָמ יל ידש רַמָהְדִיִּכ אָרְמ יל ןארק יִמַעְנ
 יִּבַשְו יב הנע הוה ימַענ ל הָנאְרְקִת הָמְל הָנהְי יִנָביִשֶה םקירְו
 יידׂשמ יהָבְׁשַה ּהָמַע ְּתְלַכ הָיַבֲאֹוּמַה תּורָו ימענ בָשְּתְו> :ילערה
 , :םירעש ריצק תָלְחַתּ םָחָל תיִּב ּואָּב הָּמַהְו בָאומ
 ֹומְׁשּו ךלַמילֲא תַחַּפְׁשִּמִמ לִיַח רוב ׁשיִא הָׁשיִאָ עמ יעלו 2

 הָמְקלַאְ הֶדָשַה אּג"הָכלֲא יַמענילֲא היבֲאומַה תור מאו :ֹעְּב
 לתו :יּתְב יכל ּהָל רָמאְּנ ויִניִעְּב ןֶחְדאָצְמִא רשא רחא םיִלָבַשב
 יהָרְׁשַה תֶקְלָח ָהְרְקִמ רֶקָינ םיִרְצְקַה יִרְחֶא הָרָשְּב טו "אובו
 רָמאָיַו םָחָל תיִּבִמ אָּב זעב"הַּנַהְי ְִּלָמיִלֶא תחּפָשִּמִמ רֶׁשֲא ֹועבְל
 ורָעְנְל ועב רמו :הָוהְי ְָכְרֶבו ול ּורָמאָיַו םֶכְמַע הָזהְי םיִרְצוקִל
 -לַע בַָנַה רַעְגַה ןעיו< :תאְּזַה הָרַעַנַה יִמָל םיִרֵצֹוְקַה-לַע בָצִנה
 ּיָדָשָמ יִמַעְנםַע 'הָבָשַה איה יהיבַאומ הרענ* רמאינ םיִרְצוקַה
 םירָצוקה יֵרֲחַא םירמעב יִּתפסֲאְו אָּנ"הַמָקלַא רָמאּתַוז :בָאומ
 :טַעְמ לתיבה הָתְבש הז הָּתֹע-דַעְו רקּבה יזאָמ דומַעְּתַו אּוְבָּתַ
 = - רָחַא הָרֶשְּ םקלל כלת" לַא יּתְּב תַעְמָׁש אולה תּו-לָא עב מא

 יש

roi 00 cf S|1 6 + לה sז2 * >68 | 4 3 + ךְלִּתַו שתו 6[ 6 |  
ob | Ig * mlt MSS }— || °® >6PA, ₪7רּוסְל | < 68 +  Var16 * 6+ || *  

 ..ּהָאֹבְּכ | = 6% ָהיֶלָע | 4 6* רֶמאתַו | 20 >6! | 21 630 הנע | 221
 ? הבשה | ל ₪6 דל | 0כ 2, 1 0 ערומ K ph | 3 * >658 | ל Var + רֶשַא |

(cf 63)ל 1  | cfr,גַח | ל. 1,22 || ' GFALFMSS ‘Bn4 3 םולָש | 6:55  
 רֹואַמ | ** 1 ¢ 6 הָרׂשַב הָתְבַש אלו (ע תיבה הָבָׁש אלו
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 -רֶׁשֲא הָדָשַּב ְךְיֿניִעפ :יִתֹרֲעַנ"םע ןיִקְּבְרִת הכו הֶנַמ יִרּובעַת אָל םִנְו
 תַמָצְו ּךַעְָנ יִּתְלְבָל םיִרָעְּנַה-תֶא יִתיִּוצ אולה ןהיִרַחֶא ּתְכַלָהְו ןורצקי
 -לַע לַפָּתנו :םיִרָעָּנַה ןּוָבַאְשְי רשאמ תיּתְׁשְ םיִלָכַהְלֶא תְכַלָהְו
 ךיִניִעְּב ןח יִתַאָצְמ עּודמ ויִלַא רַמאּתַו הָצְרֲא וחָּתְׁשִּתַו ָהיָּּפ
 לָּכ יל דַּגֶה דגִה הל רַמאיַו זעב ןעיויי :הָּיְרְכָנ יִכְנֶאְו יִנְיִּבַהְ
 ךַּמֲאְו יא יִבְזַעִתַו ֵׁשיִא תומ יֵרֲחֲא ְּךַתֹומֲח-תֶא תיִׂשע- רֶׁשֲא
 םֶלַשיַוי | :םֶשלש למפעלי רשא םע- .לֶא יִפְלַתו פרל | ץֶרֶאו

 יּכ לנדא יגיעְּ א dons“ :ויַפָנְּ"תַחּת תוסחל תאּב
 :ְךיִתֹחְפְׁש תַחַאַּכ הָיְהַא אֶל יִכְנָאְו ַתְמְּפָש ב בלע ָּתְרַּבִד יִכְו יִנָּפִמַחְנ
 ּתְלַבְטְו םֶחְלַהמ תְלָבְאְ םלָה יִשָּנ לָכאָה יתעְל זעב הל רַמאיַו
 עּבְשת לכאּתנ ילק הָל"יטְּבציו םיִרָצְקַה דַצַמ בָשָּתַו ץֶמָחַּב ךַתְ
 םיִרָמַעַה ן'ִּב םג רמאל ויָרְעְנ-תֶא זעפ ַצָיַו טקלל םֶקַּתַו 5 :רַתּתַו
 םָּתְבועו םיִתָבְצַהְְוִמ ּהָל ּולְשְת-לש םֶגְויé ְהּוְמיִלְכַת אָלְו טק
 תֶא טֹּבְחַּתַו בֶרֲעָהרע הֶָשַּב .טָקלְתַו וז :ּהָבורעֶגִת אלו הָטקלְו
 אָרִּתַו ריִעָה אֹּובָּתַו אֵׂשִתַוé :םיִרעָש הָפיִאַּכ יַהָיַ התל
 :ּהָעְבְשִמ הָרְתֹוה-רְׁשַא תֶא ּהָלְןִּתִתַו אצותו "הָמְקלרָשַא תֶא ּהָתֹומֲח
 ָךריִּכמ יִהְ תיִשָע הָנָאְו םויה ְּתֶטַקְל הֿפיִא ּהָּתומַח ּהֶכ רָמאתַופ
 שיִאָה םש רֶמאּתו ומע הָתָשַעדִרָשַא תא ּהּתֹומֲחַל דו ור
 יהוה אּוה ורב הָתְלְַל ימַעַב מאת :זעב םויַה וָמָע יִיֵׂשֲ רֶׁשֲא
 בורק יִמַעַג ּהָל רָמאָּתַ םיִתַּמַה-תֶאְו םייַחָהדתֶא וּדְסַח בזע-אָל שא
 -םֶע יֵלֲא רַמּאיִּכוסְג היבַאֹמַה תּוְררָמאָּתַויי :אּוְה ּנלַאנִמ שיִאָה ּונָל

 רמתו: :יִל"רְשֲא ריִָקַלכ תֶאולּפסַא עיבד יל"רָשא םיִרעַּה
 ָךְביועְגְפי אָלו ויֵתֹורֲעג"סע יֵאְצַת יִּכ יּתְּב בוט ּהָתָלּכ תּורלֶא יִמָעְ
 םיִרעָשַהְריִצְק תולְּכירע טְקלְל זעב תוְרעְנְב קבְדִתַויי :רֶחַא הָדְשְּ

 הל רָמאְתַוי 88 < :ּהָתֹומֲחיתֶא בֵׁשתו םיִטְחַה ריִצקו |
 הָּתַעְוי :ףל"בטיי רשא ַחֹונָמ ךלשקבַא אָלַה יֵּתַּב ּהָתֹומֲח יִמַעְנ |

 ןְרנהתֶא הָרֹז אּוה"הּגִה ויָתֹורענ-תֶא תיִיָה רָשַא נּתְעדֹמ זעב אלה
 ןרגה ייּתְַריְו ךילע יִדַתְלְמש ּתְמְשְו ָּתְכַסְו ּתְצַחְרו :הֶליִלַה םיִרעָשַה
 דב 3 prps אל 6 | 14 * GBA Aon Spa GL ה דף 006 | ל 6 0
 (vioev תבָציַו* ? cf 166 | 18 1? 6 21155 80 תֶא אָרַּתַו | ז9 3(6) הָנָא om מע |
 20 הוהי | * וז 55 ני | פז 63 הָתֹומֲח"ִלֲא | 231 קס MSS ¥ בָׁשָתַו ₪
 6 IMS לֶא | Cp3,3°0 ךִיִתלְמְש K mlt MSS 6 ְךֶתְלַמְש | ל 0 ּתְדרִי א יִת-
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 תַעְדְיו ּובְכָׁשְב יהיו :תּוּתְׁשִלְו לַכָאְל ֹותֹלַּכ דע ׁשיִאָל יִעְְּנִתְִלַא |
 אּוהְו ייּתְבַבָשְ ויִתְלְגְרַמ יתיִלנְו תאבּו םָׁש"בַּכְׁשי רֶׁשֲא םוקֶמַהתֶא |
 :הֶׂשֲעֲא * .יִרָמאָּתְרשַא לכ היֶלֲא ירַמאתַו :ןישעת רשא תא דל די |

 תש זע "לכל :הָתֹומֲח הָּתַוצרְׁשַא לָכָּכ ׂשַעַּתַ ןרגה דָרָתַו
 ויָתְלּגְרמ לת טֶלַב אֹבָּתֹו המרעה הָצְקִּב בָּבָשל אביו ובל בטי

 הָׁשֲא הָּגהְו תלו שיִאָה דֶרֲחיו הָליַֹה יִצָחּב היי בבת
 ַּתְׂשַרַפּו ְךתָמַא תּוְר יִכְנָא רָמאּתַו ָּתֶאיִמ רַמאיופ :ויַתְלְּגְרִמ תָבָבש
 יּתָּב ּהָוהיל ּתַא הָכּורְּב רָמאיַויי :הָּתֶא לָאנ יּכ לִתמַא-לע ךַפָנְכ
 םיִרּוחְּבַה יִרָחֶא תֶכל"יּתְלְבְל ןושארקןמ ןורֲחַאָה נס ְּתְבֲיֵה

 יָרמאָתרׁשֲא לכ יֵאְריִּת-לַא תב הָתעְויי :ריִשעְַאְו לַּד"םא
 יִּכ הָּתַעויל ְתֶא לוח תֶׁשֲא יִּכ יֵמַע ירעְׁשלְּכ ערזי יֵּכ ךַליהׂשֲעֲא
 הָליַלַה יגל :יִנָמְמ בורק לָאֹג שָי םנְו יִכֵנֲא לֶאְג םא יִּכ םֶנְמָא
 ךיִתְלאְנ לאל ץֶפִחְ אלמא לאני בוט ךְלאְגידסא קבב הָיָהְו
 םֶקְתנרקּבַה"רע "ֹוָתלָנְרמ בֵבְׁשִתני רְָּבַה- דע יִבכַש הָוהְידיח יִכְנִא
 גה הָׁשֲאָה הָאָבִיִּ 2 ירמאיו ּוהֲעָר"תֶא שיִא ריק יור

 רֶמאתַו ןחההלא אובָתַוי :ריִעָה אביו יע תֶׁשיו םיִרעְש-ׁשׁש
 רָמאתויל :שיִאָה ּהָל-הַשע רֶׁשֲא-לְּכ תֶא 'הָלדָּגַתַו יִתָּב ּתַאְדיִמ
 ְדַתּומֲח-לֶא םקיר יאובְּת-לַא .רַמָא יִּב יל ןַתָג הָלֲאָה םיִרעָשַהשש

 קי אל יִּכ רֶבְּד לפי ְיִא ןיעדח רשא דע תב יִבָש מאי
 רעְׁשַה הָלָע זעבוי 4 :םויה רַבְּדַה הָלַּכ"םִאיּכ ׁשיִאָה
 -הָבֵׁש הָרּוְס רַמאַּו זַעב"רָּבְּד רֶׁשֲא רבע לֵאּּגַה הָּגַהְו םָש בָשיו
 ריִעָה יִנְקּוִמ םיִשְנִא הָרָשִע תק :בשיו רסיו ינֹמְלַא נלי הפ
 ּוניֵחֲאְל רֶׁשֲא הָדָשַה תַקְלֲח לֵאֹגַל רָמאיוצ :ּובָשיו הָפּובָש רָמאּיו
 הָלְגֲא יִּתְרַמָא יִנַאו+ :בָאומ הָדְׂשַמ 'הָבָשה יֵמֲעָנ "הֶרְכִמ ךלֵמיִלֲאָ
 -םָאְו לֶאְּ לַאנֶּת-םא ל יִמַע ינקז דֶגְנְו יִבְׁשיַה דני הָנָק רמאל ל ָדְנֶזֶא
 ךיֶרֲחֲא יִבְנָאְ לואְגְל ףתלּוז ןיא יִּכ ילְדאְ 2 הֶדיִּנַה ילָאְגִי אל

 | יִלֶא +  3? | 5 * 6 Poue | > Q mit MSS 6796ל א יִת--, || 8> 3
7 - | 9 mlt MSS Or יִפָנְכ; 14 | זז * 10155 680 + יִלֶא | * 63 pur 

 ז2 < Q זו MSS; dl || 13 sic 8 (ל (maj | 14 * 0 ויָת-- | * א םּורָטְּב 0
ca 501155 30 NOR] (prb recte) | 17 6םֶרָמְּב | < 64 +ועב 6% הָל | 15  

  , 6MS5 meliusיִלֶא |Cp4,r3המ ול רמאינ | 3 * 6 למ 6. . ד5) +
Rk 6655 . .( | cf 1,22* | 4 * 1 6 mit MSS Vrs .--לאגְת | ל 0 הָע 
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 יִמַעְג דּיִמ הָדָשַה ָךְתונְק"םויְּב זעב רָמאּיַו :לָאְגַא יכְנָא רַמאַו
 -לַע תמה-סׁש םיִקָהְל "יִתיִּנְק תמַהתַׁשֲא הָיְבַאוְמַה תּוָר יִתֶאָמו |
 יִתְלִחְנ-תֶא תיִחְׁשַא-ןַכ יִלדלוָאָנל לכוא אל לֵאּגַה רמו :ותלחנ |
 לֶאְרשיּב םיִנְפְל 'תאזול :לֶאְגְל לָכּואדאְל יִּ תְלאּנתֶא ה הָּתַאָךְל"לַאָנ |

 הער ןַתְנְו ולענ ׁשיִא ףלש רַבְּדלּכ םיקל ₪ הָרּומְּתַהְלַעְו הָלֲאָנַה-לֲע |
 :ולענ ףֶלשיו ל הנ , זַעְבְל לאה רַמַאַוא :לֵאָרׂשְּב הָדּועְּתַה תאזְו ת 2

 -לָּב-תֶא י יִתיְִק יִּב םּויַה םָּתַא םיָרֲע םֶעָה"לְכ םיזל זעב רמאיול +

 םגְויפ :יִמעְנ מ ןולחמּו ןוילכל רֶׁשֲ-לְכ תֶאְו ָלמילֲאל רש
 תַּמַהםָׁש םיִקְהָל הָשאָל יִל יתינְק ןולְחמ תֶׁשֲא היְבֲאּמַה תּוְרתֶא
 םיִרע ֹוָמּוקְמ רַעָשָמּ ויחא םַעַמ תַּמַה-םַׁש תַרְּכיזאָלְו ֹותָלֲחְנלַע

 ןתי יםיִרֲע םיִנָקְּזַהְוי רעשב- רֶׁשֲא םעֶהלָכ ּורמאיוי* :םויַה םָּתַא 4
 םֶהיִּתְש ּונְּב רֶׁשֲא הָאְלכּ ולֵחְרּ ָתיִּבלֶא הֶאְּבַה הָשַאָהדתֶא הוהְי

 :םֶחָל תיִבּב 'םַשאְָקו" הָתְרְפֶאְּב ליִחרהָשְו לֶאְרְשַי בתא
 רֶׁשֲא עַרְּנַהדןמ הָדּוהיִל רָמְת הָדְלַידרֶשַא ץֶרֶּפ תיִבָּכ ְךְתיֵב יַהְיְוי
 -יַהְּתַו* תּורדתֶא זַעָּב חֶקיִו 3 :תאְּזַה הָרְעִנַהְִמ ל הָוהְי ןּתִ
 הָנְרמאּתויצ :ןּב דלתו ןוירה ּהָל הָוהְי ןתיו יִהיֵלֲא אָבִיַו "האל ול
 אַרְקִיְו םִיַה לֵאג דל תיִּבָשַה אל רש הָוהְי ורב מעל םיִשָגַה
 כ ךַתְבישתֶא לָּבְלַכְלּו שָפָנ ביִשָמְל ל הָיַהְו5 :לֲאְרׂשְּב יומש
 ?םיִנָּב הָעְבַשמ דל הָבּוט איִהְרשַא ותל תְבַהַארֶׁשַא תל
 :תַנַמאָל ולד יִהְּתַו ּהָקיַחב ּוהָתָשִּתו לה תֶא יִמַעְג חקתנ%
 למָש הָנאַרָקּתנ יִמַענל ןּבְדדַלְי רמאל םֶש תוִנַכְׁשַה לה הָנאְרְקִּתַויז

 פוד יִבֲא ישודיבא אּוה דֿבוע
 דיִלֹוה ןורַצָחְו יפ :ןורְצָח"-תא דילוה ץֶרֶפ ץֶרַפ תִדְלּוּת הָלָאְו* |
 ןוׁשְהַנ-תֶא דילוה בֶדְניִמעְו < :בָדנימַעזתֶא דילוה םֶנְו םל"תָא |
 דילוה זַעְבּו וַעֹב-תֶא רילוה ןומלשויי :הָמְלָשתֶא דילוה ןושְחִנְו <
 :דֶוָּדתֶא רילוה ישו יִשְידְתֶא דילוה לבשו :דבוע-תֶא =

 5 51 6 98 תֶא םָּג 6[ 115*= | * 1 6 0 pl Mss Vrs תיִנק | 6 0 "לֶאְנְל | 4
 7 6476 dikaiwua | 8 6+kai Edwkev 0070 | glc 115 לכל |

 זס 6 .. שטג6 Aaod 00700 || זז 55 6 6 trsp et ins ּורָמָא | ל 1 8 מש אָרְקְנְ

 )6 kai &orat) || 13 °° >6F || =? <67 | 14 © 1 frt (cf 6( ְךַמַׁש אָרְקְו | 5 8
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 1126 | הכיא ו

THRENL הכיא 

 םֶע יִתָּבַר ריִעָח דָדְב הָבָשְיו הָביִאי 1
 םיוגב יִתָּבַר "הָנְֶמְְִּכ הָתְיָה
 :יסמָל הָתְיָה  תּונידָמּב יִתְרֶש

 ּהָלִחְל לע ּהָתָעְמִרְו הָלְיּב הָּכְבת ֹוכְּבי (כ
 היִבַהֶאלֶּכְמ םָחַנְמ ּהָלְויִא
 :םיִבְְאְל הָל ּויָה ּהָב ּודְנָב היֶעֵר"לְּכ

 הְֶדבַע בֶרָמּו יִנֹלַמ הָדּוהְי הָתְלגי ₪

 חוְנְמ הָאְצְמ אל  םווגב הָבָׁשָי איה
 :םיִרָפִמַה ןיּב נישה ָהיֶפְדְרָּכ

 דעומ ייִאְּב יִלְּבַמ תֹולַבֲא ןויצ יִכְרִּבי (ד)
 םיִחָנֲאָג ָהְיְנַהְּפ .ןיממוש ָהיִרְטְשילּ
 :הל"רמ איִהְו 'תונּונ ָהיֶתלּוְתְּב

 ולָש ָהיֶבְיִא שארל ָהיֵרָצ יָה ה
 היעְׁשְפ בליל | הָנּוה היה
 :רֶצייִנפְל יִבָש ּוכְלָה ָהיְְלוע

 ּהָרְדהלָּכ ןויצײ'תַּב ןמ' *אצינ< ₪
 הָעְרִמ ּוָאְצְמִאָל 'םיִלְאּכ ָהיְרָש ּוָה
 :ףדור יִנָּפְל ַחָכדאלְב וכְליַ

 -ָהיִדּורָמּו הָיְנָע ימי םֶָשּוי הר ₪0
 יםָדְק יִמיִמ יָה רֶׁשֲא ָהיִרְמַחְמ לב
 ּהָל רזוע ןיִאְו רַצידיְּב ּהָמַע לָפְנּב
 :'ָהְּתַּבָשִמִלַע וקחש םיִרָצ ָהּוָאְר

 הָתְָק יהָריִנל ןכילעי םֶָּורְ הֶאְמָח אָמֲת ה
 ּהָתְוְרָע ּואְריִכ ָהּוליֵַּה ָהיֶרְּבַכְמיְּ
 :רוחֶא בָשֶּתַו הָחְנָאָג איה"םנ
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1,9—18 THRENI M27 

 ּהָתיֵרֲחַא הָרָכָז אָל ָהיֶלּוׁשְּב ּהָתָאָמִטִּפ ₪
 הל םֵחֵנִמ ןיִא םיִאְלִּפ רֶרֶּתַו
 :ביוא ליגה יּכ יִיְנְע"תֶא הָוהְי הַאְר

 היִּדמֲחַמ"לְּ לע רצ שַרָפ דיפ 0
 ּהָׁשְּרְקִמ ּואָּב םַײג הָתַאָריִּכ
 = ל לָהְקְב ואבודאל הָתיּוצ רֶׁשֲא

 םֶחָל םיִׁשָקבִמ םיִחְנָאְנ ּהַמַעְ- -לָוו (כ)
 שָפַנ ביִׁשָהְ לָכָאְּב םֶהיּדומַחַמ ּוִנְתְנ
 :הֶלְלוז יִתיִיָה יִּכ  הָטיִּבַהְו הָוהְי הָאְר

 ּואְרּו ּוטיִּבַה רַד ירבע- לָּ יטָכיִלַא אול 0
 יל ללוע רֶׁשֲא יִבאָכַמּכ בואָכמ שידםַא

 וא ןוָרֲח םיִיְּב .הֹוהְי יהוה רֶׁשֲא
 הָנְדרו יָתֹמְצִעְּב ׁשֵא-חַלָׁש םוָרָמִמיצ (מ)

 רּוחַא יֵנְביִׁשֲה יֵלְגרְל תֶׁשָר שרּפ
 :הָוָּד םִיַה-לְּכ הַמַמׂש יִנֵנָתְנ

 גְרְתְׁשִי ו ודָיְּב יִעָשָּפ יל ילקשנ 14 )3(
 יח לשכה יִראָנַצ-לע לע
 :םּוק לכּואדאל יב ינדַא יִנְנְתְנ

 = יֵּבְרַקִּב יָנֹדֲא ןיִריִּבַא-לְב הֶלְסי (ס)

 יָהּוחְּב רָבְש רָעומ ל אָרְק
 :הָדּוהְי"תַּב תֶלּותְבַל יֶנֹדֲא ְּךְרֶר תג

 םִיַֿפ הָרְרֹי יֵנֹיֵעֹויִגֵע הּיְבֹוְב יִנֲאוהּלֲאדלעֿפ ₪

 יִשְּפַנ ביֵׁשַמ םָחְנְמ יִּנָמִמ קַח
 :ביוא רַבָנ יכ םיִמַמּוׁש יִנְב ויה

 ּהָל םַחַנְמ ןיִא ְהיֵדיְּב ןויצ הָשְרְפיז
 ויָרְצ ויִביִבְּס בקעיְל הָוהְי הָגצ
 :םֶהיְְִּב הָדִנְל .םֶלְשּוְִו הָתְיֲ

 יִתיִרְמ והיפ יִּכ הָוהְי אּוָה קיד ₪
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 1128 הכיא 2,5—1,19

 יִבאָכַמ ּואְרּו םימעְדלָכ אָנועְמש
 :יִבׁשב ּוכְלָה יִרּוחְבּו יַתלּותְּ

 ינּומר הָּמַה יֵבֲהֲאָמל יִתאָרְקּפ ס)
 = ַעָוָנ ריִעָּב ינקו ינָהּכ
  ץיםֶשָפנתֶא ּוביִׁשְיְי ומל כא ושב

 ּורָמְרַמֲח יֵעַמ לירי הָוהְי הָאְרפ (ר)

 יִתיִרְמ ורְמ יכ ירק יכל פה
 :תֶוָמַּכ תִיּבַּב .בֶרֲח"ִהָלְכַׁש ץּוחמ

 יל םַחְנְמ ןיא יֵגֲא הָחְנֲאָנ יִּכ יועמשיי ש
 תיָשָע הָּתַא יּכ .ּושָש יִתָעָר ּוֵעְמַׁש 'יִבְיאלָּכ
 :יִנֹומְכ ּויִהְיְו "ָתאְרְקְדסּוי יְתאַבַה

 ומל ללועו ךיִנָפְל םֵתְעְר-לְכ את“: (ת)

 יעְׁשְּפלְּכ לע יל ָתְלְלוע רשאּכ
 פ יד יִּבלְו יָתֹחְנַא תורי

 ןויצדתַּבתֶא ינֹדֲא ּווָּפַאָּב ביִעָי הָכיֵאז 2
 לֵאָרְׂשִי תָרֲאפַּת ץֶרֶא םִיַמָׁשִמ ךילשה
 :ֹוּפַא םויּב ויגיד רֵכְז"אָלְו

 בקע תוְלּכ 'תא לַמֲח יאָ יא עלי ב
 הָדּוהְו-תַב יָרּצְבִמ ֹוָתָרָבְעְּב םַכָה
 :ָהיָרְׂשְו יהָבָלְמַמ  יללח ץֶרָאָל 'עיִנה

 לֵאָרְׂשִי ןְרק.לַּכ "ףאיִרָחְּב ענג ₪
 ביוא ינְפִמ ֹוניִמְי רוָחֶא ביִשָה
 | :ביִבְס הָלְכַא .הָבָהָל יׁשֲאכ בעי רעבי

 יִרָצָּכ ּוניִמַי בַצָנ .ביואָּכ ותָשק ְּךרּצ (ד)
 ןויִצתַּב לָהֹאְּב ןיָעְדיִּדִמְחְמ לָּפ גרה
 :יֹותָמֲח שָאְּכ רפְ

 לֵאָרְׂשִי עֶלְּב ביואכ וינֲֹא הָיָהֹפ (ה)

 ויָרָצְבִמ ָתׁש ְהיִתונמְראלְּכ על
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2,604 THRENI 29 

 :הָּיַנַאְו הָּינֲאַת הָדּוהְיתַבְּב ברי
 יךעמ תחש 'וכָש כ סָמָחְיַנ< 0

 תַּבַׁשְו רעומ ןויצְּבו הָוהְי חפש

 :ןהכְו ְךָלֶמ וָּפאדַעדְּב ץַאְנ
 ושּדְקִמ רָאְנ ּוחְּבְזִמי ינדַא חנֶזז ₪

 ְהיָתֹונַמְרַא תמוח ביֹואדִיְּב ריגסה

 :דעומ םוויְכ .הָוהְיתיִבְּב ּוְנְתַנ לוק
 ןויצ-תּב תמֹוח היַחְׁשהְלו הָוהְי בֵׁשָח (ח)

 עֶַּבִמ וָדָי ביִׁשֲהדאְל וק הָטְג
 :ּולְלְמָא וָּדְחִי הָמּוחְו לַח"לָבֲאיו

 קיחיִרְּב 'רָּבַשְו דב ָהיֶרָעׁש ץֶרֲאָב "ָּעְבַט פט
 הָרוּת ןיִא  םיוגְב ָהיֶרָשְו ָּכְלַמ
 :הָוהְיִמ ןוזֶח ּוְָצְמזאְל ָהיֶּמיִבְנְד

 ₪ ינהל ומדי זר 1210 ()

 :םלשוהי תלּותב ןשאר קראלי ודירוה

 יעַמ ָרמְרמֲח יניע תׁשְמב לכי ₪
 ימעדתַּב רֶבָׁש-לע ייִדְבְּכ ץֶרָאָל ְְּּׁשנ
 :הָיְרִק תֹובֹחְרִּב קיו ללוע 'ףֲמעַּ

 ןוינ ןָגָד הַא ּורְמאְי םֶתֹּמֲאְלַי (ל)
 ריע תֹובֹחְרְּב חב םֶפְטַעְתַהְּב
 :םתמא קיח םֶשַפַנ ךּפתְׁשהְּב

 םלָשּוְרְי תַבַה ְךֶל"הָמַרֲא 'הָמ יִּדֹועַא-הַמי (מ)
 ןוזצדתב תנּותְּב ְּךמֲחנַאְַךֶליהְוְׁשַא הַמ
 ְָכ"אַפְרִי ימ =ְּךָרָבַׁש 'םִיכ לדני

 לַפָתְו אָוש ל וזַח ךאיִבְנ < ₪
 ָךָתיבְׁש בישל גועל ּולְגאָלו
 :םחּודַמּו אְוַׁש תוָאְׂשמ ְּךֶל ּזֲחַָּו
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 1130 הכיא 32—2,15

 ףרד יֵרְבֹעלַּכ םִיַּפַּכ ףָיְלָע וקפסי5 ₪
 םלשורי תּבלע םשאר ּועְנַיַו יקְרׁש
 :יֶרֲאָה-לבל שושמ' יפי ית ּורָמאיש ריִעָה תאָוֲה

 ךיִביאדלְּכ םֶהיּתפ לע וצָפי (פ)

 נע ּורָמָא ןשוקרחינ ּוקְרָש
 :ּוניִאְר ּונאָצְמ ּוהָניּוקֶש םִנַה הָו דא

 ותָרְמָא עַצְּב םָמָז רֶׁשֲא הָוהְי הָשָעיז ע
 לָמְח אָלְו סָרֶה .םֶדָקימיִמ הָוצ רשא
 ְֵּרְצ ןֶרק םיִרַה בא ךיִלָע חַּמְׂשי
 ןויצדתּב 'תמוח | ינדַאדלֶא "םּבל קעפ
 הָליֵלְו םָמֹוי הֵעַמְּד לח ידירוה
 :"ךניעדתּב םּדתלֲא ל תנופ יִנּתַתְלא

 תורָמָשַא שארל יִלילַב יֵנְרוימּוְקפ ק)

 יינדא יִגָּפ חַכְנ ךבל םופכ יֵבְפׁש
 ְילָלוע שָפָנלַע ךיפּכ ויל יִאְׂש
 :"תוָצּוחדלָּכ ׁשאָרּב בַעְרַּב םיפּוטעה"

 הָּכ תְללוע יֵמְל הָטיִּבַהְו הָוהְי הָאְרְיי ר
 םיִחָּפִט יִלָלְע םִיָרּפ םיִשָנ הָנְלַכאּתיסא
 :איִבְנְו ןַהֹּכ ינֹדַא ׁשָּקַמְּב גָרָהיםא

 ןקזו רעב יתוצוח ץֶרָאל ּובְכָשיי (ש)

 בֶרְָב ֵּלפְנ רוחבו יִתלּותְב
 :ָּתְלְמְח 'אל ּתְחְבְמ ּךַפַא םּויְּב ָּתְנרֶה

 ביִבָּסַמ יֵרּונְמ דעומ םויִכ אָרְקִּתִיי (ת)
 דיִרָשְו טילפ הָוהְיְףִא םּויַּב הָיָה אָלְו
 < :םלכ יביא יתיִּבִרְו יִּתַחַּפְטְִרֶשַא

 :וְתְרְבַע טָבָשַּב יִנָע האָר רֵבֵּנַה יִנֲאְי 3(
 :רואדאלְ ךָשח ליו נהְנ יתוא?
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 ריַעָה del | + 16 (ע) 555 5 post 17 9) | 16 *1 ft c 68 ָהּונֲעלְּב | * 1? ק |

m1: 518 *= 1 ךָל יקעצ; קזקפ (ףלק) ךַּבְל 'צ | * 1 תַלּותְּב; קזקצ יִמָה | 5  
 899 לאו | % 3755 6855 דיניע || 10 * 0 הֶליִלַב | ל mוו 185 הוהי | =

add || 21 * 1 ? חַּב' | * mit MSS Vrs אלו | 22 1 fit צק יֵרְרֹוגִמp ,םירוגמ ) 
 הָאר.  = imere) cf 0 gui terrerent me | Cp 3, 1 69רוב



33-29 THRENI 

 :םה"לְּכ ורָי .ךפַהְי בָׁשָי יב א
 :יתומצע רַּבש יִרּועְו יִרָשְב הָלְבי ב)

 :יהָאָלְתּו שאר ףָקיוי יִכָע הָנָּבי
 :םֶלֹוע יִתַמַּכ יִנָביִשוְה םיִּכַׁשֲחַמְּב*

 :יִּתָשָחְג דיִּבכְה אָצֲא אָלְו יָרֲעְּב רֶדְנ ₪
 :ייִתְלפְּת ימֲתָׁש עושאו קעזא יִּכ םג*
 :הָוע יתֹביִתְנ תיזְָּב לַכְרִד ר

 .םיִרָּתְסַמְּב היִרַא יִל אּוה ברא בדי ה

 :םמוש יֵנָמְׂש יֵנֲחְׁשִפִיו ררוס יֵכָרְּי
 :ץחל אָרַטַמּכ יֵנַביִעַו ותָשק ְּךֵרָּריי

 :וִתָפָשַא יִנָּב .יִתיִלכְּב איבה ה
 :םיַה"לְּכ םָתָניִגְנ יִמַעְדלָכָל קחָש יִתיִיָהיי
 :הָנעֶל יֵנְוְהה םיִרֹורְּמב ינֲעיִּבְשַה 5
 :רֶפְאְּב יִנָשיִּפְכַה יֵנַׁש ץְצְחָּב סרו
 :הָבּוט יִתיִשְנ יִשְפִנ םָכְׁשִמ חַנֶזִתַ יז
 :הָוהְיִמ יִתְלַחּוְתְו .יִחְצַנ דָבָא רַמאָויי

 :שאָרֶו הנעל יִדּרְמּו יְנְערָכְזִּפ ₪
 :יׁשְפַנ יִלָע ַחיִׂשְתְו רֹוכְזִּת רכזי
 :ליחוא ןּבילע יִּבִלהלַא ביִׁשֲא תאי

 :'ומחְ ּלָכראָל כ .יּונְמְת"אְל יִּכ הָוהְי יָדֶסת ₪
 ְתָנּוִמֲא הָּבַר םיִרָקְּבִל םיִׁשָדֲח
 :ול ליחוא ןְכלע ֵׁשְפַנ הָרְמָא הָוהְי יִקָלֶחא

 :ּונָשְרְדִת שפל .ווקָל הָוהְי בוט ₪
 :הָוהְי תעושתל יםֶמּודְו ליִחְיְז בוט

 :ויִרועְבּב לע אָשודיכ רָבּגַל בוטל
 :ויָלָע לָטָב יּכ םדִיְו דָדְּב בשו5 0

 :הְוָקִת שי ילּוא והיפ רָפְעּב ןָתופ

9 AN 

 5 77 ;dub 6 ישאר; קrקפ 'ת ישאר 'וו; 31 ישאר יו האלת | 6 5 6יייִּב |

 8 * mlt MSS 'D (8 DW); 5 nox audarvit || * prps 'ּתִמ || g 5 spinis || זס 0
uioug, prb 16666 || 14 1 prb 6 Seb ca 501155 3 DB} |ירא | 13 6 1006; 6°39  

DI— | 22 *[ > sקprp( חחש), א חי--; a17 16 6 "ו; 93 חַנָוִמַו | 20 0 ַתֹוׁשָתְו  

 IMS 6! 65 ומת || * trsp ? post םישדח 23 | 24 יי 1? יִּתְרַמִא | 25 0 ויוקל,
 א וקל | 26 = קצקפ םַמָדְו לַחְיי טפו םֶמּוד ּולחָיי | 27 pנ MSS 675% 'ָגָמ

73* 



 1132 הכיא = 3,395

 :הָפְֲחְּב עֶבְׂשִי יִחָל ּוהָּכַמְל ןֵתיפ
 :ינדא | םָכּועְל חני אל כי כ

 :וָדְפַח בֶלְּכ םֶחְרְו הָנֹוהימִא יִּכ*
 :שיִאיִנְּב הניו וּבָלַמ הנע אָל כ

 :ץֶרֶא ירי לָּפ :ויָלְגַר תַחָּת אָּבְל (ל
 :ןויָלֲע יגְּפ דָנָג רָבָנ"טּפְׁשִמ תוטָהְל 5
 :הֶאְר אל ינדא ּוביִרְּב םָרֶא ית

 :הָּוצ אל ינדַא יֵהָּתַו רַמָא הֶז יָמֹז (מ
 :בּוטַהְו תועָרָה .אַּצַת אל ןויִלָע יִפַמּ
 .ּזוָאֿטַח"לע רֶבָּג :יִח םָרָא ןנּואתידהַמ

 :הָנהְיְידִע הָבּושְנְו 'הָרְקְחַנְו וניִכָרָד הָשְּפַחִ< ₪
 :םִיִמָשּב לָאדלָא | םִָּפַּכיילֲא יּונֵבָבָל אָשַניי
 ְתחָלְס אל הָּתַא ּוניִרָמּו ּונָעָשֶפ ּונָחְניי

 ָתְלָמִח אל ּתְנֶַה ּונַפדְרִתַו ףַאָב הָתָּבַס< ס
 :הָלְפֶּת רֹובעַמ ל ןָנָעב הָתָּבִסיי
 :םיִמַעָה בֶרֶקְּב :ּונָמיִשְּת סוָאָמּו יָחְמּ

 :ּוניביָאלָּכ םָהיִּפ ּונְיְלַע וצפ4י(פ)

 :רֶבָשַהְו 'תאָשַה ּונָל הָיָה "תחַּפְו דַחַפי
 :יִמַעְתַּב רֶבָש"לַע יִניִע דֶרָּת םִיַמִדיִנֶלָפּ

 :תֹונַפֲה ןיאמ | הָמְדִת אָלְו הָרְַג יִניֲעפ ש
 :םיָמְׁשִמ הָוהְי אָרָיְו ףיתְׁשיײרעפ
 :יִרע תוְְּב לָּכ* ֵׁשְפַנְל יהָלָלוע ניי

 :םּגִח יביא רֹוּפַצַּכ יִנּוָרְצ דוצ< | (צ)

 :יִּב ןְבָא-ּודיַו יח רוב ּוָתְמצ
 :יִּתְרְגנ יִּתְרַמֲא יִשארדלע םומדּופצ

  ּותויִּתְחַּת רוָּבַמ הָוהְי ףִמִש יִתאָרְק5 ק)
MSSהָניַו (ק  proוי-- | 33  ‘JQ | 32 QMS33 שיא  exc vb, cfהוהי ;  Var®31  

 Ne) | 36 * mlt MSS ע min || ל 6# eirev, prps הצר; 1 i prb 41 | 39 KSאטֶת
frt recte || * prps AQP— || 4r * mlt MSSויִאָטִַח | 40 = 6 ּונָּכְרִד,  Q mlt MSS 

 630 ּוניִבְבְל | ל 1 6 63 לע; 0 שש | 43 mlt MSS Vrs אלו | v 46--48 (פ)
6MSS 5 post 49--51 )( || 47 * 6 >. 0066 (]ivוה ?,, GMSS rpéuoc, SduBog, 

 ¥ nai? | * pl MSS 6A (Erapaic) 6 ₪, sim ¥ || 50 prps TY vel יִּכְדדְע |

 51 ** קזקפ הוהי לַלֹוע :יִיְנֲע (טפק :) | ל-* 1? תונְּבַמ vel( ₪4 תֹוכְּבִמ) | 52 65
 + "לָּכ | 54 6 חן )יִּתשֶרגנ(.



 :יַתָעְושְל יִתָחְורל ָךֶנְזַא | םִלְעַּת"לַא ָתְעַמׁש יִלוק*
 :אָריּת-לַא ְּתְרַמֲא ּךַאְרְקִא סיב ּתְבַרְקִ

 :ײַח ָתְלאְּג .ישְפנ יביר ינדַא ָּתְבַרי ו
 :יִטְּפְשִמ הָטְּפָש יִתְתָּוע הָוהְי הָתיִאָר

 :יל םֶתְבָשָחַמלְּכ םֶתְמְקִלָּכ הָתיִאְר
 :יִלָע םֶתְבָשְחַמילָּכ | הָוהְי םֶתְּפְרִח ָּתְעַמְשי ש)

 :םוּוהדלּכ יִלָע םֶנויִנָהְו ימק יִתְפַשי
 :םֶתָניגְנמ יָנֲא | הָמיֵּבַה םֶתְמיִקְו םָּתְבְש6

 :םָהיִדְו הֶׂשֲעַמְּכ הָוהְי לּומְג םֶהָל בישָתִי (ת)
 :םֶהָל ָךַתֶקאַת בֵלתַנִנִמ םֶהָל ןֶתַת"
 פ  הָוהְי ייִמָש תַחָּתִמ םֶריִמָשַתְו ףאְּב ףִדְרת

 בוטה םֶתָּכַה יאָגְׁשִי בָהָז יםעּוי הָכיִאְי (א 4
 :תֹוצּוח"לְּכ שאָרְּב שֶרְקיִנְבִא הָנְבַּפַתְׁשִת

 זַּפּב םיִאְלְסִמַה םירקיה ןויצ נָּב> (ב)
 :רצוי ידי השעמ שרחדילבנל ּובָשָחָנ הָכיִא

 ןְהיִרְּג קינה דש ּוצָלֲח ןיִנתדבנו ג
 רָבדמַּב 'םיִנֲע כ ךָזְכֲאְל רָמעזתַּ

 אָמְעּב וָכַחלֶא = קגוי ןושָל קבב (ד
 :םהָל ןיא שרפ םֶחָל לאש םיִללּע

 .תוצוחב ּומָשְנ םיִּנָדְעַמְל םיִלָכָאָהי (ה
 :תוּתַפָשַא ּוקְּבִח עֶלּות ילע םיִנָמֲאָה

 םֶדָ תאַטַחַמ יֵמע"תַּב ןוע גי 0
 :םִיָדי הב ולָחדאל עָגְרּומְכ הָכּופֲהַה

 בָלֲחַמ ּוחצ גֶכְׁשִמ ִהיִריזמ ובה 0
 :יםָתְרְזִנ ריפס םיִניִנּפִמ לםצע ּומְדֶא

 תוצּוחַּב ּורְּכִ אל םֶרָאָּת רוחְׁשִמ ְךֶׁשֲח> (ח
 | יִתֲעּוׁשיִל  dl (Var; 271155 1, 62ל || ( )cf 6 Snowיִתָחְוַצְל + 1 * 56

58 dl | 60 27MSS 830 oy (al mtr cs) | 61 pl MsS ;יל dl | 63 6 
  | 66 16םּדְגָנִמ ?, 69 = 48, ג 'ִנָנ | 64 זג15 8 םֶלּומְג | 65 9 ְךתֲאְלִּ

GOMES x ְךיִמְׁש | ל dl c 5 | סן BEY chscurazusn est | ל + = uxt, 
cf arab (trsp :( | 2 22155 66 ִנַּת || * 8 'ְגַה | < מ ? 6 8 הָתיִהD 0 * 3 | -י | 
431 6 Q mt 155 Edd 625 םיִנעִיִּכ; א dub || 5 1:םיִנְדַע םֶחָל ve 1 ל | 
6 = sine hominum opera cf 6 éemévecoy | 7 * 1 ָהיִרָעְנ | bl ft םָרּע mists 
prps 'JB םצעמ | 5 dub; prps lO. 



 1134 הכיא . 1

 :ץַעָב היה שָבְי םֶמָּצַעדלַע םָרֹוע דפ |
 בַעַר יָלְלַחַמ  בֶרָחדיִלְלַח ּויָה םיִבֹוטְל (ט)

 :יִדָש יתֹובּונְּתִמ םיִרָקְדְמי ּובֲזי םֶהָש
 ןהידלנ לְׁשְּב תֹוינָמֲחַר םיִשָנ ידיי 0

 :יָמעתּב רָכָשְּב ומָל תובל ויה
 וּפֲא ןורח ךפָש ֹותָמֲח-תֶא הָוהְי הָלַכיי כ

 :ָהיִתְדְסִי לכאתנ ןויצְּב ׁשֲא"תֶציו
 לָבַת יֵבְׁשי לפו ץֶרָאְיִכְלַמ י וניִמֲאָה אלי (ל)

 :םֶלִָּרִי ירעשּב בואו רע אבי יִּ
 ָהיִנַהְּפ תנוע ָהיֶּאיִבְנ תאטַחמיי (מ)

 :םיקידצ םּד ּהָּבְרְקְּב םיִכֵפְׂשַה
 םָּדַב ּולֵאֹנְנ תוצוחב יםיִרְוע יִנֲעָבו4 (ב)

 :םָהיׁשְבְלּב עבר לכו אָלּב
 ּועגת-לַא גרוס "ּורּוָס ומל ּוארק* אָמְָט ּורּוס 5 (ס)

 :רּונְל ופסוי אל  'םיונַּב ּורָמָא" ועם צב יִּ

 םֶמיִּבַהְל 'ףיִסֹוי אל יסָקְלַח הָוהְי פיפ
 :ונְנַח אל 'םיִנָקְז .'ּואָשְנ אֵל םיִנָהְכ ינּפ

 לָבַה ּונָתְרזְעְלֶא ּניִניע הָניֵלְכִּ הָניִדַעִז ש)
 :עשוי אל ווגלֶא ּניֿפצ ּונֲתיּפְצַּב

 ּוניִתְבְחְרְּב תֶכָלִמ ּוניִדָעָצ וָדָצי 0
 :ּונָצְק אָב"יּכ ּוניָמָנ ּואָלֶמ רנַצק ברק

 םִיָמְׁש יֵרְׁשַּנִמ ּוניִּפְדְר ּויָה םיַלקיפ (ק)
 :ּונָל ּובְרֲא רֵּבְדַּמַּב נק םיִרְָהֲה-לע

 םָתֹותיִּחְׁשִּב דָבְלַ הָוהְי ַחיָשמ ּוניִּפַא חּוָרפ )

 :םיוטב הָיחְג .יִלְּב ּונְרמָא רֶשֲ
 'ץּוע ץֶרָאְּב' *יתָבָשּוי םודָאדתּב יִחְמָשְו ישיָשיי ש)

 9 ** dub; prps 'ִתָּכ םידקומ ?) | זס 1? תּורְבְל | ז2 1 6 0 6 לכ; א לכו |
 14 * mit MSS J min | ל fit add, vel 1 frt םירבע )6 6ץקמץסְקסו 00786) |

 15 *° ?add | ל iMSKen וצאנ 6 viponcav& (3תֶצְב) ע 6 ;sunt 1? ּודָנ|
 =© add | 16 cf ad 3,46 || * 22155 6 םֶקְלָחא ?prps Dp | * pזps ּופיִסוי |
 5 lsing | % 1 prb 6 5 םיִאיִבְנ | 70 ₪ 69 ונידוע ; 1 קזפ הָמדדַע (גו דוע

daד.  cf 6 evּורָצק || 20 1 םֶּתְחָשְּב  solהָנְדְע = הָּנַהדדִע) | 18 == 1 ₪  elץ 
900016 000 )694 iudv) || 21° Q תָבׁשֹוי K יִּתְבָשוי || b-b gexcl 9MSS Cpl 

om ץוע 6 in Geth. j 



22-42 THRENI 1135 

 :יִרָעְתַתְו יִרְּבַשִּת םּוּכרָבעּת ךילעְ"סג
 ךֵתֹולְגַהְל ףיִסֹוי אל ןויצדתּב ךנועְםַתְיי (ת)

 ם -- :ךיתאטחדלע הָלִג םודָא-תב גע דָקּפ
 :ּונַתְּפְרִחְתֶא הָאְרּו טיּבַה ּונָל הָיָה"הַמ הָוהְי רכזי 5

 :םיִרכָנְל ּניִתָּב םירזל הָבְּפַהְג לבתלחב

 :תֹנֲמְלַכ ּוניִתפא בָא ןיא ּוניִָה םיַמותי
 ּואָבְי ריָחָמִּב ּוניֵע ּוניִתְׁש ףָסֶכְּב וניִמיִמי
 :ּונְלדחְנּוה 'אל ּונֲעני ּונַפָּרְרְנ "ננראצלעיפ

 :םֶתל עְֶׁשִל שא רי ּונְתָנ ימי
 ּונְלָבָס םֶהיִתְנּוַע ּונְחֹנַא | םֶניֵא ּואֵטֲח ּוניֵתֹבֲאְז

 :םֶדיִמ ןיא קרפ וגב ּולשמ םיִדְבע
 :רּבְדַמַה "ברח יִנָּפִמ ונחל איִבְנ ּנָשָפַבְב
 :בַעְר תופעל יִנָּפִמ ּורָמְכָנ רּוָנַתַּכ ונרועיפ
 :הָדּוהְי יֵרֲעְּב תֶלִתְּב ונע ןיַצְּב םיִשְניי
 :ּורָּצַהְנ אל םיִנָקְז יִנָּפ .ּולְתַג םֶדָיְּב םירָשיי
 :ּולָשּב ץעֶּב םיִרָעְנּו ּואָשְנ ןוהְט םירּוחבי
 :םֶתָניִגַנִמ םיִרּוחּב ּותְבָש רַעְׁשִמ םיִנקָז+

 :ּנלוחַמ לָבָאְל הב נבל שושְמ תבְשיי
 :ּונאָטֶח יּכ ּונָל אָנ-יוא ונשאר תֶרֲמע הָלְפָני

 :ּוניניע ּוכָשַח הָלֶאדלַע ּונָּבְל הָוָד הָיָה הָז-לַעול
 :וָבדּוכְלָה םיִלֲעּוש םָמְָשָש ןויצדרַה לעיל

 :רְִנ רול ךאְסַּכ בָשִּת םֶלּועְל הָוהְי הָּתַאט
 :םיִמְיְךְראל ּונָבְזעִת ּונחְּבְשִּת חַצְנָל הָמָל>>
 :םֶדְקְּכ ּוניִמָי שדח 'ִבּושְנְו לאו "הָוהְי ּונֵביִׁשֲה*י
 :דֶאְמדַע ּוניִלָע ּתְפְצַק ּונָּתְסַאָמ סָאְמִִא יב
 Cp 5, 1 א טיִּבַה , 0 הָטיִּבַה | 2 ?exc vo | 3 0 ןיִאְו | 4 6%

conjg 6 4; 5 praem 00766: prps0 ג | 5 °° 6  cf(ניִמיִמ); 1 4  aliter 

 'צדלע לע prps * | (—ml: MSS 1J) ּונָּפַמ )= קש רינ* 6) | = סאלו | 6 2
prpsּוני--- | ?  (et NI?) || g * mit MSS9(634) 'אְו  Var®םֶהָל | 7 16 0  

 ברח 6: 6 ..gradi et || דס 1 6 pl MSS ונירזע vel melius 6 6°# רמְכַנ |
13 6 rAaveuoy, 9 ld 007/92 sunt || 18 sic 9 6 Or; pl MSSF םמשהש | 
 ךילא | * 0 הָב--. ! ve'ַאו | 21 * 01 ינדא; 41 ? | הוהי 6658 10



 1136 תלהק 1-8

ECCLESIASTES. תלהק 
 :םלָשוריּב ּךְלַמ דיְּדְְּב תלהק רבי 1

 :לָבַה לָּכַה םיִלְבַה לבה תלה רַמָא םיִלָבַה לָבַה

 :שָמְעַה תחת למעיש  ּלָמַעלכְּב םֶדֶל תי"
 :תֶדָמע םֶלועָל ץֶרֶאְהְו אָּב רוָדְו ךלה רה
 יףאוש ומוקְמדלֶאְ שמשה אָבּו שמשה חַרָזופ
 ןופְצדלָא בֵבֹּוסְו םֹורְּדלֲא ףלוה6 :םש אּוה תרז
 ַחּורָה בש ויַתֹביִבְס" לַעְ ַחּורַה ףלּוה בבסו בבוס
 אלמ ּנניִא םִיַהְו םיַה- לֶא םיִכְלִה םיִלָחָנַהלָּכ
 :תֶכְלל םיִבָש םֶה םש םיֿפְלה םיִלָחְגהְש םוקָמלֶא
 רּבדל שיא לכוידאל םיִעָגִי .םיִרְבְַה"לְכ*

 :ַעָמָשַמ ןזא אָלְמַתְאַלְ תואְרל ןיע עַּבָשְתִאְל
 ׁשֶָח"לְּכ ןיִאְו הָשְעַיַש אּוה הָׂשענׁש-הַמּ הָיְהיַׁש אּוָה הָיְהְׁש-הַמפ
 הָיָה רָבָּכ אּוְה שח הֶזדהַאְר רָמאיִש רֵבָּד שנפ :שָמָשַה תחת

Jz 

 םיִנֹרֲחֲאְל םַנְו םינשארל ןרְכַז ןיא יי :ּוניִנָפִלִמ הָיָה רֶׁשֲא םיִמָלְע
\TZ 

 ס ּוהָנרֲחאל ּויָהיַש םע א םֶהָל הָיָה" ויָהיש

 \אּוה 'םימשה ת תַחָּת השענ רֶׁשֲא-לְּכ לע הַמְכֲחַּב בּותָלְ שרל יִּבְל

 -לָּכתֶא יִתיִאְר וב .תונעל םדֶאָה נבל םיִהְלֶא ןַתָנ עֶר ןְיְנֲע
 :ַחּוְך תּועְרּו לָבַה לָכַה הָּגַהְו שמשה תַחְּת ּושַעַּגִש םישעמה

 :תוְנַמַהְ לָכְוידאְ ןירְסִח קת לכוידאל תֶנְעָמ 5
 הַמְבָח יִּתְפסוהְו יִתלּרנַה הֵּגִה יָנַא רֹמאָל יבלדבע יִנַא יתר

 :תַעָדָו הָמְכָח הָּבְרַה הֶאְר יִּבַלְ םֶלָשּורילע יִנָפְל הָיָהרֶשַא-לָּ לע
 הז-מנְׁש יִּתְעַדָי יתּולָכָשְו *תוללה יתַעַדְו המְכֲח .תערל לבל הָנְּתֶאְו יז
 :ַחּור ןויער אּוה

 :בואכמ ףיסוי תַעַּד ףיסויו סַעָּבבְר הָמְכְח בֶרּב יכיל

 | Cp ז, 5 =" 1 6 185*) ףאוש ומוקמ-לאו | זס 51155 ּויָה | 13 * סז
 לֶא | ל 57155 380 שמשה; 1,3.9  66 | 15 * קזל ןְקָּתַהְל | * קצת תּולָּמַהְל |
 16 14055 םלשוריב (2,7) | :7 *+ 1 תעדְו הַמָכָח | * | c תoממ 5 תּולְלוה

(10,13) || > mlt MSS תּולכְסְו . 
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 בֹוָׁמְב הַאְרּו הָחְמִׂשִב הֶכְסנַא אַּנ"הָכִל יִּבְלְּב יִנָא יִּתְרַמָאְי 2
 הֶּז-הַמ הָחְמְׂשְלּו לֶלּוהַמ יִּתְרַמִא קוחשל> ם ולָבָה אּוָה"םִנ הּגַהְ

 הָמְכַחב גָהנ יפלו יִרְָּבתֶא ןַײּ שמ יֵלְב יִתְרְתי :השע
 ושעי רֶׁשֲא םֶדָאָה יִגְבִל בוט הָויִא הָּאְרֶאדרֶשַא דע תּולְכְּב זָחֶאְלְ
 םיִּתַּב יל יִתיִנָּב ישעַמ יּתְלּדְנַה+ :םָהייַח יִמָי רַּפְסַמ םִיַמׁשַה תַחָּת
 -לָּכ ץע םֶהְב יִּתְעַמְנְו םיִסְּרְרפּו תו יל יִתיִשָעַי :םיִמְּ יל יִּתְעַטְנ
 :םיִצע חמּוצ רעֶי םֶהַמ -תוקְשַהְל םיִמ תֹוָכְרְּב יל יִתיׂשֲעS :יִרָּפ

 ןאַצָו רֶקְב 'הנקמ םג יל 'הָיַה תבינו תחפשו םיָָבֲע "יי
 ףָָּכ"םַּג יל יִּתְסַנַכ :םֶלָשּוְריִּב יִנָּפְל 'ויָהַׁש לֵּכִמ יִל הָיָה הֵּבְרַה
 תֹונְנעַתְו תורָשְו םיִרָׁש ל יִתיֵׂשע תֹוָניִדּמַהְו םיִכְלַמ תַלְֶסּ בָהָזְ
 ינָפל הָיָהְׁש למ יִּתַּפַפֹוהְו ִּתלדְגְופ :יתוְְּׁשְו הְָּׁש םֵרֲאָה יִנְּב
 יִּתְלַצֲא אל יֵניֵע לאש רֶׁשֲא לוס :יל הָדְמַע יִתָמַבָח ףא .םלָשּוריב
 למעל הַמָׂש בל הָחְמָש-לָּבִמ יִבְלתֶא יִתְעְנַמאל םָהְמ
 ידי ושעש יׂשעמ-לבְּ יִנַא יִתיָנַפּווי :ילֲמע-לַּבִמ י יקְלֲח הָיָה"הָזְו
 ןּורְתַי ןיִאְו חור תּוערו לָבָה למה הָגַהְו תושעל יִּתְלמַעַש לעב
 ׁשֲמׁשַה תַחַּת

 םֶלֶאָה יהָמ_ויּכ תּוְלכְסְו יתֹולַלֹוהְו הַמכֲח תֹוארל יִנֲא יִתיִנָפּוי
 שיש יֵנֲא יֵתיִאָרְו :רהּוׂשע רבְּכירְׁשַא תֶא ּךְלַמַה יֵרֲחֲא אוביש
 :ְךָשְחַהְְוִמ רוָאָק ןֹוָרְתיְכ תָלְכַּפַהְַ הַמְכֲחַל ןוָרְתי

 וה ךׁשֲחַּב ליִסכַהו וׁשאְרַּב ויניֵע םֶכָחָה
 יֵּבָלְּב יִנָא יּתְרַמַאְו 5 :םֶלְּכ-תֶא הָרקִי דָחֶא הָרָקַמְׁש יֵנֲא-םנ יִּתְעַדְו
 יִּתְרַּבְדְו רתִי זָא יִנַא יִּתְמַכְח הָמָלְ יִנֵרָק יִנֲא-םג ליִסְבַה הָרְקִמְּכ
 רַבכָשְּ םלועל ליסְַּה- םע םֶכֲחְל ןורכז ןיִא ב16 :לָבֲה הָז"םּנַׁש יֵּבלְב
 יֵתאנְשְוה :ליִחְּבַה-םע םָכָחָה תּוָמָי ךיִאְו הָּכְׁשִ לָּכַה םיִאְּבַה םִיַמָיַה
 לָבָה לָּכַהיִ שמשה תַחָּת השעגש הֵׂשֲעַמַה ֵֹלֲע ער יִּכ םיִיַחַה-תֶא
 לע ינאְש ילְמע-לָּכ-תֶא נא יִתַאַנָשְ :חּוְך תּעְרּו

Cp 2, 3 2MSS 68% Wn | 7° 2911554-יל | ל 185 ng | 58 טבל 
Kimchi הָנְקִמ || % 87MSS nia; cf 9: 1,16 | 8  textus et sensus perincert; 

6 oivoxéov kai oivoxéag [תודש) TW: sed voc aram NW notionem vini 

per 56 haud exprimit, cf 6(; 5 piancernae et propinatrices; ‘A kuAikiov kal 

wvliria,  scyphos ef urceos in ministerio ad vine fundenda : ? | Nהרש \שר | 

12 *[ prb תּולְלּוהְו (cf ad 1,17) | ל ins frt wy: | " 5 3 והָשע | 
>< 2- 

 15 2MSS 6%%50; prps> יִּתְרַת זָא יִנָא 61 3).



 1138 תלהק 3,11—2,19

 םֶכָחַה עדוי יִמּוט :יָרֲחַא הָיָהיִש םָדֲאָל ּונָחיִנאְא ׁשֶמׁשַה תַחַּת
 שָמְשה תַחָּת יִּתְמַכֲחְׁשְו יתלמעש ילָמַע"לֶבּב טלי לפס וא הָיָה
 יִּתלַמעׁש למַעַהְה לכ לע יּב בל"תָא שאל יִנֲא יֵתֹוּבַסְנ>> :לָבֲה הָז-םג
 אלו ןורשכבו תַעְרְבּו הָמָכְחְּ יִלָמְעש םִדֶא שָידיִּכיי :שָמָשַה תַחָּת
 הוהדהמ כ: :הָּבַר הָעְרְ לבה הֶז"םּנ וקְלָח ּונְנּתִי בלע אלָש
 -לכ יִּכג :שָמָשַה תחת למ אּוהְש ובל ןויְעַרְבּ ולמד לָכְּב דאל

 אה לָבָה הנ ובל בכָשְ"אָל היל וי עלו םיבאָכמ וימי
 ְלָמעְּב בוט וׁשפנ"תַא הָאְרֶהְו הָתָשְו 'לָכאיִש יִֶרֶמָב בּוָטְיִאי

 ישּוחי ימּו לכאי ימ יִּכ5 :איִה םיָקלֶאַה דיִמ יִכ יִנֲא יִתיִאָר הז-םג
 הָחְמְשו תַעַדְו הָמְכֲח ןָתָנ וינָָל בֹומָׁש םָדֲאְל ב6 ממ ץּוח
 הָז"םנ םיִהְלֲאָה נפל בּוטְל ּתֲתְל סוכל ףסאל ןינע ןַּתְג אָטּוחלְ
 ַחּוְר תּועְרּו לבה

 ס  :םִָמָשַה תחת ץֶפֲחלָכְל תַעְו ןַמָז לכלי 3
 תּוִמְל תַעְו תֶרָלְל תַע*
 :עּוְטְנ רֹוקע קעל תַעְו תַעַטְל תע
 | אפרל תעְו גורַהְל תע

 :תֹונבִל תעְו ץורְפִל תע
 קוחְׂשִל תו תֹּכְבְל תעי
 :דֹוקְר תעו . דוכס תע
 םיִנָבַא סֹוָנְכ תַעְו םיִנְבֲא ְּךֵלׁשַהְל תע
 :קּבחמ קרל תַעְ קובחל תע
 דּבַאְל תו ׁשּקַבְל תַע
 .ּיִלָשַהְל תעו רֹוָמְׁשִל תע
 רֹופִתָל תעְו עורקל תעז
 :רֵּבדְל תעְו תושחל תע
 | אנשל תַעו = בחָאָל תַעל

 פ | םוֶלָש תעֶו הָמָחְלִמ תע
 -תֶא יִתיִאָרַס :לַמֲע אּוה רָשַאְּב הָשּועָה ןּורְתּי-המפ

 הָׂשֲע לֹּכַה-תֶאיי :וָּב תוגעל םֶדֶאַה ינבל םיִהלֶא ןֵתָנ רֶׁשֲא ןִיְנעֶה
62 FIT 

 םֶדֶאְה אָצְמְידאל רַשַא יִָּבַמ םֶּבְלַּב ןֶתְנ טֶלעָהְתֶא םַּג וָּתָעַב הפי
 דד וד

20 mlt MSS 6 יִּתְמַכְחָשְו-- (cf 19) | 24 *1 prb 6 68 ָל' (cf 22; 6,12; 8,15( | 
SW cf 3,22; etiam 3,12; 8.15 || 25 * 65 naw) || ° | 6 80155 68 Hier ּוּנָמִמ 
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 ןיִא יּ יִּתְעַדָי < :ףוסדדַעְו שאָרַמ םיִהלֲאָה הָשָעְדרֶשַא הָשַעַמַהתֶא
 םֶרָאָה"ִלַּכ םֶגְנ :וּיַחְּב יבוט תושעלו ומשלא יִּכ םָּב בוט
 יִּתְעַדְי+ :איִה םיִהְלֲא תֶּתַמ ולָמע-לכְּב בוט הֶאָרְו הָתְׁשְו לבש
 ףיסזה דל ןיִא ֹויָלֲע .םלועל הָיִהְי אּוָה םיִהְלֲאָה הֶׂשֲע רֶׁשֲאלְכ יב

 רָב היָהשהמי יונ איש הֶשָע םיִהֶאַהְו עֶר ןיִא נמו
 :ףָּרְרנ-תֶא ׁשָקַבִי םיִהלֲאָהְו הָיָה רֵבָּכ תֹויָהְל רֶׁשֲאְו אּוה

 םֹוָקְמּו עַשְרֶה הָּמַׁש טֶּפָשַמַה םֹוְָמ ׁשֶמָׁשַה תַחָת יִתיֲאָר דווי
 עֶׁשְרֲה-תֶאְו קיִּדַצַה-תֶא יֵּבְלְּב יִנַא יִּתְרַמָאז :עׁשָבָה הָּמְׁש קרצַה
 יִּתְרַמְאי :םש הָשְעַמהדַלַּכ לעו ץֶּזלֶכ תַעיְּכ םיִהֹלֲאָה טּפְׁשִ

 "םֶהְש תּואְְלְו םיָהלֲאָה םֶרְבְל ה יגְּב תבל יֵּבלְּב נא
 'הָרְקִמּו הָמַהְּבַה *הָרְקִמּו םֶדָאָה"יֵנְב הָרְקִמי יי :םֶהָל הָּמָה יהָמַהְּב
 -ןמ םֵרָאָה רתומּו לָּכל דָחֶא ַחּוָרְו הז תומ ןֶּב הֶז תֹומָּכ םֶהְל * דָחֶא
 הָיָה לכה דַחֶא םוקְמ"לֲא ףלוה לֵבֲה 0 :לָבָה לּבַה יִּכ ןוָא ּהָמֵהְּבַה
 הָלעֶה םָָאָה יִנָּב ַחּוֵר עדו "ימי :רפעֶהלֲא בש לָּכַהְו רַפָעָהִֶמ
 יִתיֵאָרְו> :ץראל המ איָה תדרי הָמָהְּבַה ור העמל איה
 ימ יִּכ קְלֶח אּוהדיִּכ ויִשַעָמַּב םֶדָאָה חמְׂשי רֶׁשֲאַמ בוט ןיִא כ
 :וירֲחַא הָיָהיִש הַמְּב תֹוארל ּונָאיִבְי

 תַחָּת םיִׂשֲעַנ רֶׁשֲא םיִקְׁשעֲהלְכיתָא הָאְרָאְו יֵנֲא יִּתְבָשוי 4
 םֶהיֵקְׁשִע ךִיִמּו םַחֵנָמ םָהָל ןיִאְו םיִקְׁשעָה תעֶמּר ו הָנַהְו שָמָשה
 םיִיַחַהְדְןִמ ותמ רֵבֵּכַׁש םיִתָמַהתֶא יִנַא ַחֵּבְׁשְוי :םַחנִמ םֵהְל ןיַאו חב
 הָיָה אל ןְרע-רֶׁשֲא תֶא םֶהיֵנְׁשִמ במו :הָנְרע םייח הָּמַה רֶׁשֲא
 :שָמָשַה תַחְּת הָשענ רשא ערה הֵׂשעַּמַה-תֶא הָאְרְ"אל רשא

 איה יב הָשעמה ןורשב לכ תֶאְו לע-לָכזתֶא יֵנֲא יִתיִאְרְו
 :ַחּוְר תּוַעְרּו לבה הֶזִג ּוהָעַרְמ שיִא"תאְנְק

 :ורָשְּבתֶא לכ ויָיתֶא קבח טיִמְּכַה
 :ַחּוְך תּועְרּ למע םינפח אָלַמְמ תַחְנ ףכ אָלְמ בוט

 םּג ינַׁש ןיִאְו דָחֶא שי* :שָמָשַה תחת לבָה הֶאְרֶאְו יג יִּתְבָשְו
 ימְלּ רֶׁשְע עֶבְׂשת-אל ויניע-םג ולָמע-לָבל | ץק ןיאו לא חַאְו ןֶּב
 :אּוה עֶר ןיְגַעְו לָבַה הָז-םנ הבוטמ יִׁשְפניתֶא רָפַחְמּ למ יִנֲא

Cp 3,12 °° Ft add | 0 prps עשפה | 17 1 ft םש | 18 ל Maps Kimchi 
 ִּב םֶהָש | צָפ == 1 6 68% הֵרְקָמּו 'אה 'ב הָרָקַמ | * 16 4:55 686 הָרָקִמ |
 2r * 6oMSS 68 יִמּ | PP 6 6380 ד ְריֵה .. .הלעה | Cק 4,10 יתחבשו |

 8 16 0686 top; Kt ויניע



 1140 תלהק 49-51

 יִּכיפ :םלָמַעַּב בוט רֶכָש םֶהָלְׁשִי רש דָחֶאָהְדִמ םיַנְׁשַה םיבוט9
 יִנָש ןיִאְו לפיש דָחֶאָה ּוליִאָו וָרֲֵח-תֶא םיִקָי ידָחֶאֶה ולפיידמא
 -םָאְוִי :םַחָּי ךיא דָחָאְלּ םהל םַחְו םִיַנְׁש ּובְּכַשידָא םֶגיי :ומיִקַהְל
 הָרַהְמְב אל שֶלַשמַה פּוחַהְו ְּנְנ ּודמעָי םִיָנְׁשַה דַחָאָה ופקתי
 רָשַא לוטו | ןקז ךְלִממ םכַחְו ןִּבְסִמ דלי בוט 3 :קַתַּנִי
 ותּוכְלַמְּב םּג יִּ קהל אָּצְי םיִרּוסָה תיִּבַמיְּכיּצ :דֹוע רַהְּזַהְל עדיהאל

 הָיַהדרֶשַא .לָמ [=וחילכל iad ּויִתְחַת דמי רֶׁשֲ יגשה דלה
 :ַחּור ןויָעַרְו .לָבַה הז"םְנדיּכ ובדּוחְמְשְי אֶל םיִנורָחאָה ג םהיִנפְ

 תַּתַמ עֹמְׁשְל בֹוָרָקְ .םיִחלֲאָה תיִּבלֶא לת רשאּב ייל ר רַמָׁשל
 :עֶר תושעל 'םיִעְדֹוו םֶניִאדיִּכ "חַבַ םיִליִסָּבַה

 םיִהלֲאָה יִגָפְל רָבָד איִצוהְל רֶהְמילא בלו ךיֿפ- לע לבת לַאיֿ
 :םיִטַעָמ ְּךיֵרְבְד ּויְהִ ןּכ"לע ץֶרָאֲה-לע התאו םיַמְׁשִּב םיַהלֲאָה יִּ

 פ = :םיָָבּד ברב ליִסכ לוקו ןנע בֵרְּב םֹולְחַה אּב כי
 םיִליִסְּכַּב ץֶפַח ןיא יֵּכ ומָלַשְל רֵחַאְּת-לַא םיהלאל רֶדָנ רדת רֶׁשֲאּצ

 :םֶלָשְת אָלְו רוּדְּתָשְמ רּדְתדאְל רֶׁשֲא בוט+ :םלש רֶדַּתירֶׁשַא תֶא
 יִּ ּדֲאְלַמַה י ונפל < רמאת- לֵאָו ךׁשִּב-תֶא איִטֲחל ףיפדתֶא תל
 :ךיַדָי 'השעמהתא לֵּבִחְו ףלוקדלע םיִהלֲאָה ףצקְי הָמְל איִה הָנְנש
 :אָרי םיָהלֲאָה-תֶא יִּכ הֵּבְרַה יםיִרָבְדּ םיִלָבהְ תומלַח בל יב

 ּהָמְתִּתִד לא הָניִדְמַב הֶאְרִּת קֶרָצְו טָּפָשַמ לג ש4 קְׁשעדםַאז
 ץֶרֶא ןורְתִיַוי :םהילע םיִהבְנו רמש הנ לעמ הב יִּכ ץֶפָתַה-לַע
 :רָּבְעָנ | הָרָשְל דל איה לָּכַּ

 -םִג הֶאּובְת אל ןומְהַּב בהאדיִמּו ףָסַּ עּבְׂשְאל ג ףָסָּכ בהאפ

 ִכ ָהיֶָעְבל ןרְׁשכ"המּו ְהיָלכא ובר הבֹוּפַה תּובְרְּביי ולָבָה הָ
 :יָניִע תיִאְרֲא

 ריִׁשְעָל עָבָשַהְו לאי הָּבְרַה"מֲאְו טעְמִדסא דֵבֹעָה תנָׁש הקומי
lc nonn MSSול יא( | 14  cdd mltיִנָשַה דָחֶאָה לפי | ל 1 6  prpsחח  

 םיִרּוסַאָה | 15 ? add || 77 *1 6 Q 130155 89 ףלגר; % ףילגב | ** 5 הַבְז
(idioma Mischnicum,יִּכ: 17? תושַעָלִמ 0070270005 . .  ins D§םיִליִסְּכַה | 5 ?  

huius libri sermoni haud absonum) | Cp 5, 5 * 68 ם'י הלאה | > 7MSS 

Or 88% ישעמ || 6 °° latet ut vid crrp; prps םילבה םירבדו קז 'דו 'הו ; 63 

 םירבדֶּב םילבהו תומולח ןינע ברב (42) | 8 א איָה; 0 אוה | g 1 קזפ ןומָה

 ב dittogr); prps etiama (cf SG) ןוממ || ro 1 prb 6 0 תואר; א תיִאְר.



5,12—6,12 ECCLESIASTES זז 1 

 תַחָּת יִתיִאָר הָלֹוח הָעְר שי :ןושיֶל ול חיִּנַמ ּונְניִא
 ןיְנֲעְּב אּוָהַה רָשְעָה דְבָאְוי :ֹותֲעְרָל ויִלָעְבְל רּומָש רֶׁשֲע שָמָשַה
 םוָרע ומא ןָטָּבִמ אָצָי רׁשֲאכ 4 :הָמּואְמ ודָיְּב ןיִאְו ןֵּב ריִלּוהְ עֶר
 הז-םנְוי5 :ודָיְּב ליש ולמעב אשאל ּהָמּואָמּו אֵּבְׁשִּכ תבל בּושי
 םג6 חול למעוש ול ןוְרְתִידהַמּו לי ןּב אב תַמְעלָּכ הלוח הֵעְר
 קו לתו הָּבְרַה סעֶבְ לבא ךֶׁשֲחּב וימר

 -ןתְנירְׁשַא לריתימי רּפְסִמ ׁשֶמׁשַהיתַחּת למול ה5זמ
 םיִהלֲאָה לג רֶׁשֲא םָלאָהלְּכ םנ 5 וקל אוי םיִהלֲאָ ל

 ויזח יָמָתֶא רי הברה אל יבמ :איִה םיָהלֲא תּתַמ הז לעב
 :ְֹבִל תַחָמִׂשְּב הָנֲעַמ םיִהלֲאָה יִּ

 :םֶדָאָה-לַע איה הָּבִרְו שָמָשַה תַחָּת יִתיִאָר רֶׁשֲאיהַעָר שיי 6
 ושפל רַסָח ּונָניִאְו דֹובָכְו םיִסְכְנּו רשע םיִהְלֲאָה ולְרתִי רָשַא שיאי
 יִרְכָנ שיא יִּכ ּונָמִמ לכַאל םיִהלֲאָה נֲמיִלְׁשיהאָלְו היַאְתִיײרְׁשַא למ
 תובר םיִנָשְ הָאַמ שיא דילוידסַא :אּוה עֶר ילחו לבה הֶז ונלָכאְי
 -םָנְו הָּבּוטַהְדִמ עֶּבְשִת-אל ּשְפָנְו ויָנָשיִמִ יהיֵׁש ו ברו הָיִחִי
 אָּב לֵבָהַבריַּכ :לָּפַּגַה ּנַמִמ בוט יִּתְרֿמָא ול הָתְיָהאל הָרּובְק
 תחנ עָדָי אָלְו הָאָריאְל ׁשֶמְׁש-םנפ :הָּפְכִי מש ךׁשֲחבּו ךלנ ְּךַׁשֲחַבּו
 אלה הֶאְר אל הָבּוטְו םִימעּפ םיִנָש לא היָח ּולָאְו5 :הֶזִמ הָוָל
 :ךלוה "לפה דָחֶא םּוקָמדלֶא

 :אָלֶמַת אל ׁשֹפַנַה-םנְו ּוהיִּפְל םֶדאָה למע- לב
 :םייחה דֵגַנ ףלהל ערי נעל המ לחה ןמ "םֶכַחַל רתוידהמ יבא
 :ַחּוְר תּועְרּו לָבַה הז" שפנ"דלהמ םיניע הארמ בוט
 ןיֵדְל לָכּוידאְלְו םָדֲא אּוָהְ רֶׁשֲא עֶדּונְו ומש ארק רֶבְּכ היָהׁש-הַמפ

 רָתּי-המ ֶבֲ םיִּבְרַמ הָּבְרַה םיָרָבְּדיׁשִי יי :ּנָמִמ ףיִקִּפהָש םע
 ולְבֶה יַחיֵמְי רפְסַמ םייַחּב םֶדָאְל בוט-המ עַדֹוידיִמ יִּכי> :םֶרֲאְל
 ס :שמשה תַחַּת ויִרָחֶא הָיָהְידהַמ םֶדָאָל דיגְידימ שא לכ םשעיו

+1 | 

 14 685 Hier W | 151 prb תַּמעלְּכ | 16 1c 6 סעְכְו לָבֲאְוְךְׁשֹחַּב
 יִלָחְו הָּבְרַה | :7 ** ? 1 הפי רשא בוט יִנָא | * 16 0 וייח | ּפ 1 הנ |
 Cp 6, 20155 + Ain (cf 5.12) | 3 = קנט ויה םיִּבַרְו | 8 זק עֶדֹויִמ |

(cf 2,22).ףיקת אוהש  exִתְהָש ' fitףיקִתָש , א  Q Orזס  
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 :*1ךלָוה םויִמ תַנָּמַה םֹויְו בוט ןַמָׁשמ םַׁש בוטי: ל
 הָּתַׁשִמ תיּבלֶא תכלמ לָבָאזתיּב-לָא תֶכַלל בוט?

 :ובְל- לֶא ןּתַי יֵחַהְו םֶדֲאָה"ִלַּכ ףוס איה רָשַאּב
 :בל בטיי םיִנָּפ עֶרְביּכ קוָהְׂשִמ סעכ במ
 :הֶחַמָש תיַבְּב םיִליִמְּכ בלו לָבָא תיֵבְּב םיִמָכֲח בל

 :םיִליִסְּכ ריש עָמש שיֿאמ םֶכָח תרעג עֶמׁשִל בוי
 :לָבַה הָזיםנְו ליִסּכַה קש ןַּכ ריֵּסַה תַחָּת םיִריִסַה לֹוָקְכ יִכ
 :להָנָּתִמ בֶל-תֶא דֵּבַאיְִו םָכָח ללּוהי קׁשעה יכיל

 :ַחּוְר ּהָבְּנִמ ַחּודיְּדַרָא במ ותישארמ רָבָּב תיִרְחֶא בּוָטי
 :חּוְי םיִליִסָּכ קיַחְּב סעכ יִּכ .סוָעְכל ָךחרְּב לַהְבְּתִלַאּ
 הָלֶאַמ םיבֹוט יָה םינשאָרָה םיִמיַהְׁש הָיָה הָמ רמאת-לַא יפ

 :הז"לע "תלאש המכחמ אל יִּכ
 :שמשה יִּארְל רֶתיִו הָלֲחֿנ- םַע הָמְכָח הבוטיי

 1 :ָהיֶלֲעְב הָיִחִת הַמְכְחַה תַעּד ןורְתְיְו הָסָּכַה לֵצְּב הָמָכָחַה לב יִכיי

 :וְתְוע רֶׁשֲא תֶא ןֵּקַתְל לכוי יִמ יִּכ םיִהלֲאָה השעמ-תֶא הָאְרִיי
 הָו"תַמְעְל הֶזדתֶא םּג הֶאְר הָעְר םָֹיְבּו בוטְב הָיָה ּהָבוט םוָנְּביצ

 = :הָמּוֲאְמ ויִרְחֶא םָדֲאָה אָצְמִי אלָש תֹרְבְדלַע םיִהלֲאָה הָשָע
 עָשְר ׁשיְו וקדצְּב דבא קיד שי יִלָבַה יַמיִּב יִתיִאְר לָּכַהתֶא

 םַכַחְתִתלאְ הָּבְרַה קידצ יֵהְּת- לא :ותָעְרַּב ְּךיִרֲאַמ
 תּומַת הָמְ לכס יַהְּתְלַאְ הָּבְרַה עׁשרְּת-לַא יז :םמושת הַמָל רוי
 -יּכ ךֶדיתֶא חנַתְדלא הָּזְמםִנְו הָזְּב זִחְפִּת רֶׁשֲא בוט + יִּדִּתַע אָלְּב
 ּהֶרָשַעמ םֶכָחְל זִעְּת הַָמְכֲתַה :םֶלְּבתֶא אָצְי םיִהלֲא ארי
 -הָשעַ רֶׁשֲא ץֶרָאְּ קידצ ןיא םּדֲא יִּכ< :ריִעָּב ּויָה רשא םיטילש
 -לַא ורדי רֶׁשֲא םיִרְבּרַהְדלַכְל םי :אטחי אָלְו בוט

 םיִמָעְּפינ יכ== :ףלְלקִמ ָךֶבעתֶא עֶמָשַת"אל רש בל ןתת
 Aras = :םירחא תְלְלַק ַתַא-םנ רֶׁשֲא בל עַדָי תוָּבר
 -הַמ קֹוחְריצ :ייִּנָפִמ הקוחר איָהְו הָמָּכָחֶא יִּתְרָמָא הָמְכָחב יִתיָּסִ
 יְּבַלְו יִנַא יתובס5 :ּונָאָצְמִי ימ קָמָעו קָמעָו הָיְהְש
 Cp 7, ז *56 48 prps * | (b maj) תֶדְלּוה 61 65 || 2 sic 09% א9* תה |
 7 5 frt vb quaedam exc, expl gr (Prv 16,8( תזאובת ברמ | הָקָדַצְּב טעֶמ בוט
 טָּפְׁשִמ אֵלָּב | * prps םיִנְתִמ ro | (Aboth 1,1) 65 חב || זז prps ֵּנִמ | 12 =י 30
 לֵצְּ :ro ל | 18 65MSS ל ידי | 22 0 הָתַא || 25 * 791155 £80 יִּבְלַּב 6 2,3):

err ex lin prox).רּותל יִבְל יִתְַתָנְו (תעדל  prps 



4 ECCLESJASTES A A: 

 תִלְכְסַהְו לָסָּכ עַשְר תעלו ןיְִׁשִהְו הָמְכְח ׁשָקבּ רּותָלְו תַעָדְל
 םיִדֹוצִמ איַהרָשַא הָׁשֲאָה"תֶא תֶוָמִמ רַמ יֵנֲא אָצומּוא :*תוללוה

 אָמוחְו הגמ טל םיהלֲאה וגפל בופ ידי םיָרּוסא הבל םיַמדְח
 אַצְמְל תַחַאְל תַחַא יתַלָהק הָרְמֲאי יִתאֵצָמ הָז הֵאְרל :ּהּב דָכְלִ
 ֶלֶאמ דָחֶא םֶדֶא יִתאַצִמ אלו יִשָפַנ הֶשקּבדוע רֶשֲא5 :ןיּבָשָח
 רֶׁשֲא יִתאָצְמ הָז-הַאְר לבל :יִתאָצִמ אל הָלֶאלֶכְב הֵׁשֲאְו יִתאָצִמ

 :םיּבר תֹוָנבְׁשַח שב הָּמָהְו רשי םָדֶאָהיתֶא םיִהלֲאָה הָשָק
 רֶבָּד רֶׁשֵּפ עֶדֹוי יִמּו םֶכָחָהַּכ ימי 5

 :אֿבְׁשִי ויִנָּפ זעו ויִנָּפ ריִאָּת םָדֲא תַמָכָח
 וינָּפִמ לֵהְּבִת-לַא :םיִהְלֶא תעּובְׁש תַרְבְּד לעו רמש למדי ל יִנָא
 -רַבִּד רֶׁשֲאַּב+ :הֵׂשֲעַי ץפְחַי רֶׁשֲא-לְּ יִּכ עֶר רֶבְדַּב דמעתדלא לת

 :הָׂשֲעַּת-המ ּול"רַמאְייִמּו ןֹומְלׁש למ
 :םֶכָח בל עַרָי טָּפְׁשִמּו תַעְו עֶר רָבָּד עָדי אָל הָיְצִמ רמוש*

 ּונניא"יל :ויָלָע הָּנִר םָרָאָה תעָדיְּכ טָפְׁשִמּו תע שי ץֶפַח"לֶכְל יב"
 טיִלש םֶדֶא ןיִא ול דיני יִמ היֶהְי רֶׁשֲאּכ יִּב הָיָהִיִשדהַמ עדי
 תַמַלְׁשִמ ןיאו תֶוָּמַה םוִיְּב ןוטלש ןיִאְו ַחּורָהתֶא אֹולְכַל ַחּורּב
 ןֹוִתָנְו יִתיִאָר הָז-לָזתֶאפ :ויִלָעְּבתֶא עַשְר טלמיאלו הָמֲחְלמַּב
 טלש רֶׁשֲא תע שָמָשַה תַחַּת הָשַענ רֶׁשֲא השעמדלכל יִבְל-תֶא
 :ול על םֶדָאָּב םֶדֶאָה

 כלה שודק 'םוקמִמּו "ּואָבְר םיֹובָק םיִעָשְר יִתיִאָר כבוי
 יהָשַעְנְרִיִא רֶׁשֲאיי :לָבָה הז" ּושָעְרִּכ רֶׁשֲא ריִעָב "חְּכַּתְשְיְ
 תושעל םֵהְּב םָדֲאָה"יִגְּב בל אָלְמ ןּפכ"לע הָרַהְמ הָעְרֶה 'הֵׂשעַמ 'םֶנֶתְ
 רֶׁשֲא יִנֶא עדוידסנ יּב ו? ךיִראְמּו תֶאְמ ער השע אח רשאי עֶר
 הָיָהְיאְל בוט :ויָנָפְלִמ ּוָאְריִי רשא םיהלָאק יֵאְריְל בוטדהְיהְי
 שי :םיִהלֶא יִגְפִלִמ אָרְי ּוְניֵא רשא לֶאּכ םיִמָי ךיָרֲאאַלְו עַשְרֶל
 םֶהְלַא עיִגמ רֶׁשֲא םיקידצ שיֹורְׁשֲא ץֶרָאָה-לע הָשַענ רֶׁשֲא לָבָה

  1קזמ 'או | 27 1 תֶלָחְקַה רַמָא;  )cf ad 1,17( | 26 1תּוללוה  1 prbל 25
128 || Cp 8,11? NW) cf Thr 4,1°; 65 אָנָשי ויִנָּ זעו | 2 aut praen יִתְרַמא 

(2,1; 3,17. 18(, aut 1 6 68 תֶא" (pro (ינא | 3 116155 SY לֶאְו | 4 17MSS 
6 minus bene רשאכ | 5 * 15MSS 6 ph | 9 6 pֶלְהָר | ro * 1 saltem 

  6 26MSS (incl cod Hill) Bip, velואבו; ? 16 6 םיִאָבּומ םיִרָבְּק |" 1 ץ61

  | urlוחְּבתשי , | i 2oMSS AZO $Y, minus beneשד םוקּמָמּו | = 1 וכלי
 . || > 1 prb (cf 630) Fyn | 12 1 6 6 Ihםנתפ  | 5 1 6 gMSSWהֵׂשֲעַנ



 1144 תלהק 9,10—8,15

 םיקידצה הָשַעָמְּכ םָהְלַא עיִגַמָש םיִעָשְר ׁשיְו םיִעָשְרֶה הֵׂשֲעַמְּכ
 בוטדןיִא רֶׁשֲא הָמְמָשַהתֶא יִנָא יִתְחַּבְׁשו : :לָבֲה הֶז-םַנְׁש יִּתְרַמָא
 נלי אּוהו חומש תוָּתְשְל לְכֲאְל-םַא יִּכ ׁשֵמַׁשַה תַחָּת דאל
 :שַמָשַה תַחִּת .םיִתְלֶאָה ולְוַתְנרָשַא וייח יִמָי ולָמעב

 רֶׁשֲא ןיְנָעְהתֶא .תואְרלְ הָּמְכָח תַעָדְל יבְלדתֶא יִּתַתָנ רֶׁשֲאכֿפ
 :הָאר ּונְניִא ויִניִעְּב הָנש הלל םויּב םנ יִּ ץֶרָאָהְיע הֶׂשֲעב
 -תֶא אוצָמל םיָאָה לפי אל יי םיִהלֶאָה הָשַעַמדלֶּכדתֶא ל יתיִאְרְוד
 שקל םדֶאָה למַעְ רֶׁשֲא לָשְּב שָמָשַהְתַחַת הָשַעַג רֶׁשֲא לָשעַמה
 :אָצְמל לבּוי אֶל תַעְַל םֶכְחֶה רמאי"םַא םִנְו אָצְמִי אלו
 םיִקיִּדצַה רֶׁשֲא הֶגלָּבתֶא ירובלו יָבְללֶא יִּתַתַנ הז לָּכְתֶא יב 9
 עדי ןיא הָאְנְשבנ הָבֲהֲא-םִג םיִהְלְאָה ךיְּב םֶהיֵדְבעו םיִמָכֲחַהְו
 עֵׁשְרלְו קיל דַחֶא הָרְקִמ לפל ירׁשֲאַּ 9502 :םֶהיִנפְל לָּפַה םֶדאָה
 יאט בּוּטַּכ ַחְבֹז ּונָניֵא רֶׁשֲאלְו חבל אמל רוָהָטְלְ יבוטל
 שָמָשַה תַחָּת הְׂשענ-רְׁשַא לַכְּב עֶר הָזּ :אָרָי הָעּובְׁ רֶׁשֲא עּבְׁשִנַה
 םֶבָבְלְּב יתוללּוְ עף-אלמ םֶרָאָהִהיִנְּב בל סנו לפל דָחֶא הָרְקִמ"יִּ
 לא רַּחְבִי רֶׁשֲא יִמדיִכ :םיִתַמַהלֲא יוירחאו םָהייַחְּ
 :תַּמַה הָיִראָהְְִמ בוט אּוָה יח בֶלָבליּ ןוִחַטְּב שי  םיּיחָהדלָּכ
 רֹוָעויִאְו הָמּואְמ םיִעָדֹוי םֶניִא םיִּתַמַהְו ותמיש םיִעְדּוי םייחה יִּכ5
 םֶתֶאְנקְמּנ םֶתַאְנָש"ִ םֵתְבַהָא-םִגֿפ :םֶרָכַז חֵּכְׁשנ יּכ רכש םָהָל
 תַחַּת הֶׂשענ"רׁשַא לָכְּב םֶלועַל דוע םֶהְל ןיִא .קלחו הָדָבֲא רֶבָּ
 :שָמָשַה

 גי בוטבֶלְב הְתָשּו ךִמְחל הָחְמְׂשִּב לָכָא לי
 :ףיׂשעמזתא םיִהלֲאָה הֵצְר רֶבְכ יִּ
 :רָסְחַי-לַא ְׁשאר-לע ןָמְׁשְו םיִנְבַל ְּךיֶדָנְב ּויְהְי תע" לבב

 -ןַתְנ רשא ָּלְבָה ַײַח יִמָידלָּכ ְתְבַהָאדרַׁשַא הֶׁשֲא-ע םיֹיַח הֶאְרִ
 ללמעבו םייַחַּב ל לאּוַה יִּ לב ימי לכי ׁשֶמָׁשַה תַחַּת ל
 תושעל  ךְדָי אָצְמִּת רֶׁשֲא 27 :שֶמְשה תחת לַָמע הָּתַארִׁשַא

 17 1? דלָכְּב | Cp 6, ד * 1181155 mire תֶא | "1 prb 6 68 (cf 1,16( הָאָר יִּבְלְ
 sed 5 רּותְלו 01 2/3.:1,13: 7 25) | 1/2 = 1 6 (24)6 ראב: לָבָה םהינפל

cf 2,26;אָמֹהַּכ:  ins 6 630 pa] | Var?לפמ) | 2 | 2 *  sed cumלָבָה  etiam $( 
 7,26; 8,12; 9,18 | 3 * 1 קזמ תּוללֹוה cf a4( 1,ז7) | * 1 קזמ 6  םֶתיִרֲחַאְו | 41

dl 6 7155 56 (erroreא רָחָּבִי | 9 *=  jalרָב -- ) 6 0 22155 6569 רָּבְחִי 

repet) |» sic )29* KOr איה | זס = MSS™ .ךחכב תושעל 



9,1I—IO,11 ECCLESIASTES II45 

 רֶׁשֲא לּואְשַּב הָמְכָחְו תַעַדְו ןוּבְׁשָחְ השעמ ןיִא יִּכ הָשע :ִּחַכְּ
 :הָמָׁש ךלה הָּתַא

 םיֶרּוּבנַל אָלְו ץורַּמַה םיִלקִל אל יִּכ שָמָשַהְתַחַת הָאְרְו יִּתְבָשיי
 אל םִגְו רשע םיִנֹבָּנַל אָל םַנְו חל םיִמְכֲחַל אל םִנו המְמַלִּמַה
 םָרֲאָה עלודאל םּנ יב :םֶלָּבתֶא הרקי עַגָּפְנ תעדיִּכ ןח םיִעְְל
 חַפְּב תוזְחַאָה םיִרּפְצַכְו "הָעְר הָדּוצְמְּב םיִזחְאְגָש םיִנְּבַּכ ותעדתא
 :םָאְתִ םהילע לוּפְתָשּכ הֵעְר תַעְל םֶדָאָה יִנְּב 'םיִשְקּוי םּהָּכ

 ריע4 :ילֲא איָה הלו שָמָשַה תַחְּת הָמְכֲח יִתיִאְר הֶזיְג
 הָנְבּ התא בֵבָסְו לוד ףלמ היא אָבּו טַעְמ ּהָּב םיִׁשָנֲאַ הָּנַטְק

 אּוהְדטלמּו םָכָח ןּכְסַמ שיא הָּב אָּצָמּו :םיִלדּג םילצְמ היל
 :אּוָהַה ןָּכְסִמַה ׁשיאָהזתֶא רַכָז אֵל .םָרָאְו יִתְמְכְחְּב ריִעָה"תֶא
 ויָרָבְדּו הָּוזְּב ןּכְסִמַה תַמְכָחְו הָרּבְּגִמ הָמְכָח הָבֹוט יֵנֲא יִּתְרַמָאְוי
 :םיִעֲמְׁשִנ םָניִא

 :םיִליִסְכַּב לָשומ תֶקעּנִמ םיִעָמְׁשִנ תַחַנְּב םיִמָכְח יָרְבְּריל
 :הֵּבְרַה הָבֹּוט דֵּבֲאָי דָתֶא אָטֹוחְו ברק יִלָּבַמ הָמְכֲח הבוטה
 ידובְּכִמ הָמְכָחַמ רֶקִי חֶקור ןמש יב יׁשיִאְבִ תֶוָמ יֵבּוְבְזי 0

 :טעְמ תּוקְכִס| :ולאמָשל ליִסֶּכ בֶלְו וניִמיִל םֶכָח בֶל
 :אּוה לֶכָס לָּכל רַמָאְו רפה וב ףלה לָכְמהֶשָּ ךֶרָבּבדְנְו

 חיָּנְי אָּפְרִמ יִּכ חַּנַתְלא ְּךְמֹוְקְמ יל הֶלַעִת לָשומַה חּוָרםֶא+

 :םיִלודְנ םיִאָטֲ
 :טילשה יִנְפְלמ אָציִש הָנְנְׁשִכ ׁשֶמָׁשַה תחת יִתיִאְר הָעָרׁש
 :ובשו לפְׁשִּב םיִרישַעְו םיָּבַר 'םיִמּורְמַּב ֵלָכָּמַה תני
 :ץֶרָאָה-לע םיִדָבַעּכ םיִָלְח םיִרָשְו  םיִסּוסדלע םיִדְבִע יִתיאְר

 :שָחָנ ּונְכָשַי רֶדְנ ץֶרפּו לופו וָּב ץַמּוג רפח*
 :םּב ןֶכָפו םיִצֲע עקוב םֶהְּב בָצָעַי םינָבֲא עיפַמ

 לקלק םיִנַפדאְל אּוהְו לֶּזְרַּבַה הָהְקְַאי
 :יהָמַכֲח ריֵשְכַה ןֹוָרְתִיְו רֵּבנִי םיִלָיַחְו

 :ןושלַה לַעְבְל ןורְתָי ןיאו שַחְלאולְּב שַחּגַה ךשידםַאיי |
 ד2 5 ? dl (dittogr ex linea inf) | ל 1 םישקונ | 14 1 6 20155 9

ND | Cp 10, rps( 29,3) || 15 114/155 69 םָכָחְו | 18 קDt 20,20; [esםירוצמ  

 ז =| וְׁשיִאְבַי | * dl (diוtgr) 6 685 || = 1241155 30 'ּכְמּו: קצת הָמְכָחַה רק
 דב | 3  לָכְסַהְשִּכ ; 0 ק!טז M5 לֶכָמְׁשִּכ | 6 * 658 לֶכְּסַה | * ו 'ִמָּב |

 = תק רישכה המכח; קצק 'ח רָשָּכַה
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 :ּונְעְלַבִּת ליִסּכ תֹוִתָפְׂשְו ןח םֶכָחיָת יִרְבּדיי
 :הָעָר תּולַלוְה ּוהיֿפ תיָרֲחָאְו * תּולכְס ּוהיִפדיִרְבִד תלחָתי
 יהָיָהְיְשהמ םֶדָאָה עכיײ'אל | םיִרָבְד הָּבְי לָבְסהְיי

 :ל דיגנ יַמ | ויְנֲחֶאַמ הָיָה רשאו
 :ריעדלֶא תֶכָלְל עָדְיאָל רׁשֲא וענת םיִליִסְּכַה למי
 :יִתׁשב אָלְו | :ּולבִאי רֶקְבַּב ְךיְֵׂשְו רַעָנְךָכְּמְׁש ץֶרֶא ךְלדיא"*
 הָרּובְגְּב ּולַכאֹי תעָּב יכלו םיִרֹוח"ןּב 7 ץֶרא רשאי

 לְַה-תֶ הנע ףֶּכַהְ | םִיַח חמש - ₪ םישע קוחשליפ
 ריִשָע לֶלְקֶתְדלא ףְבְּכְׁשִמ יִרְדַחְבּו ללְקּתילַא למ ךעֶּדַמּב ג

 :רָבְּד "דיי יםפָנְּכה לעבּו  לוקַהְתֶא ְךיִלי םִיַמָׁשַה ףוֵע יִּ
 :ּונָאַצְמִּת םיִמִיַה ברְבִיַּכ םִיָמַה יִנְּפדלַע מתל חלש וא
 :ץֶרָאָה-לע הָעְרהַיִהְִיהַמ עַדַת אָליֵּב , הָנּומְשל םגְו הַָעְבָשל קָלֲחדוִת*

 וקירי* ץֶרֶאָהְד -לַע םֶשָג םיִבָעַה ראלי

 :'אּוְהְי םֵׁש ץֶעָה לּפיַש םוקְמ ןוֶּפְצּב םָאְו רב ץע לופייָאְ
 :רֹוצָקִי אָל םיִבָעָב הֶאְרְו עֶבזי אָל חור רמש+
 הָאָלְמַה ןָטַבְּב םיִמָצעּכ תּורָה ּךֶרֶההַמ עדי ָךניִא רֶׁשֲאַי

 :לָפַהתֶא הָׂשֲעַי רֶׁשא  םיחלָאָה השעְמהתֶא עדַת אָל הָבָּ
 ךדָי חַּנַּתילַא בֶרָעָלְו ְּךֶעְרותֶא עֶרֶז רק
 :םיבוט דָחֶאְּכ םֶהיִנָשַאְו הָז-וא הָזֲה רשְכְִי הָז יִא עדוי ְְּניֵא לּ

 ׁשֲמְׁשַה-תֶא תֹואְרְל םיניעל בּוטְו רוִאָה קּותָמּוז
 חַמְׂשִי םֶלְכְּב םֵדֲאָה הָיְחִי הָּנְרַה םיָנָׁשסֲא יִּכַ
 :לָבָה אב יָה הֵּברַהיְּכ שחה ימידתא רזי

 ךיִתורּוחְב יִמיּב בל ָּדְביִטיִו תּל רּוחַּב חַמָשפ

 יגיע יאר בל יכרדְּב ףלהו
 :טָפְׁשמּב םיִהְלֲאָה ךאיְבְו הָנָאלְּכ-לע יִּכ עָדו

 ךֶרָשְּבִמ הָעָר רֶבָעְהְו ּךֵּבלִמ סעּפ רַפָהְויי
 :לָבָה תּוִרֲחַׁשַהְו תּוְדְליַהדיִּ

 14 * 332155 אלו | * 6329 הָיָהְׁש" | 15 51155 %6*6 ליִסָּכַה | 18 * קז
 תֶלְצַעְב 61 Pry 31,27; D) dittogr), vel DT תֶלְצַעְּב | 20 * א םִיַפנְכַה; 0
 םִיַפָנְּכ | * 1 דיע | ספ זז, 3 **1 6 צגז* ןופצב ...וקיִרי | * 40155 אוהב

1 prb vel ]א vel mila) (cf2,22) | 5 °° 1 prb 6 4oMSS 6 D9|בֿעמlc 

Q IooMSS .הַא , 
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 הָעָרָה יִמְי ואבְי"אְל רֶׁשֲא רע  ףיִתרַחְּב יִמיִּב ְּךיִאֹרוְּב"תֶא רכְתי ל
 ץֶפַח םָהְב יִלְןיִא רמאת רֶׁשֲא םיִנָש ּועיִּגהְ
 םיִבְכּוּכַהְו חָרָּיַהְו רֹואָהְו שָמָשַה ְךׁשֲחְתאְל רֶׁשֲא דע?

 :םֶׁשְנַה רַחַא םיִבְעָה ּובָׁשְו
 לִיָחָה יֵׁשְנֲא ּותּועְתַהְו תִיַּבַה ירש ועויש םויבּ

 :תוְּבְרַאְּב תֹואֹרָה וכשחו ּוטַעַמ יִּכ תּונָחָטַה ּולְטְבּו
 הָנֲחַּטַה לוק לַפְׁשְּב קּושב םֶיַתְלְ ּורָגְסְו

 :ריִׁשַה .תונְּב"לִּכ וחש רופָצַה לקל ג םּוקְ

 ךֶרָּב םיִּתַחְתַחְו *ואְריִוּתַבָנִמ םג
 הָגֹיְבֲאָה "רָפְתְו בֶנְחָה לְּבַּתסִיְו דקֶשַה אגו
 :םיִדְפּוְּפַה קּושב ּוְבְסְו ֹומָלְע תִיּבלָא םָדֲאָה לה"
 בֶהְּזַה תּלְג 'ץֶרָתְו ףָסָּכַה לָבֲח יקַחְריהאְל רֶׁשֲא דע

 :רוּבהדלֶא לֵגְלַנַה ץֶרָנְו עּוּבּמַה-לַע רַּכ רֶבָשתִו
 םיִהְלֲאָה-לֶא בּוׁשִּת חּורֶהְו הֶיָהְׁשִּכ ץֶרָאָה"ילע רַפעַה יבָשְיְול

 :ּהָנְתְנ רֶׁשֲא | :לָבַה לָּכַה תֶלַהְוְקַה רַמָא םיִלָבַה לבה
 רקחו ןזאְו םֶעָהדתֶא תעל-רַמל דוע םֶכָח תלהק הִיָהְׁש רַתֹיְו

 רי בּותְכְו ץֶפַיִרְבִּד אָעָמל תֶלֶהְק שכב :הָבְרה םִלָׁשִמ פת
 :תַמָא יִרָבּד

 ונתנ תֹוָפְסא לעב םיִעּוטְנ תֹוָרְמְׂשַמָכּו תונבְרֶדּכ םיִמָכַח יִרְבּדיי
 :דָחֶא הָעֹרַמ

 גַהלְו ץק ןיא הֵּבְרַה םיִרְפְס תוׂשע  רֶקֶזה יִנְּב הָּמַהְמ ריו
 :רֶׁשְּב תעַגְי הָּבְרַה

 רומש ויִתְוצְמתֶאְו אָרִי םיִהלֲאָהזתַא יִעַמָׁשִנ לָּכַה רֶבָּב ףוס
 .הָשַעְמדלָּבתֶא יב :םֶדָאַהלּ הי
 :עָרְדםִאְו בוטדםָא םלָעְלָּ לע טַּפִׁשִמְב אבי םיִתְלֲאָה

Cp 12, 1600 plur ףֶארוב | 4 Var, male, Dip | 5 *1prbיַרָא | 1 

prb y2 | *" 5 לָּכתסיו | % voc incert: prps הֶָרְפְתְו (al/bis capparts flos- 

culis canos senis significantibus) || > Or יל |6*l1c 6 (prb) 320 pl; ₪ 

  i MSSקל בָשיְו | ל  )E2297( | 7 *1קָתְרִי | 1 ץֹורַתְו  0 39Mקחרי;

= | ro 1 6 564 בותְכו vel (c sMSS) Jn] || rr prps ילעַּבִמ (cf 6 rapd) | 
13 5 sic 4M (D maj) | ל 6s .עֶמש 
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Bale ER. 

 -רַעְו ודָהַמ ףלמה 'שורושחא 'אּוה" ישורושחא יִמיִּב יִהָיַוי 1
 ּךְלָמַה ו תָבָשַּכ םָהָה םיִמָיַבי :הָגיִדְמ הָאָמּו םיִרְׂשֲעְו 'עבָש שּוכ
 שולש תָנָשְּבי :הָריֵּבַה ןשּושְּב רֶׁשֲא ותּוכלמ אַסַּכ לע שורָושחַא
 םיִמָּתְרַּפַה יֵדָמּו יפו יח וידעו ויָרָשלָכְל הָּתְׁשִמ הֵׂשְ וכְלָמְל
 -תֶאְו ותּוכְלמ רוב רָׁשֹכ-תֶא וּתאָרַהְּב :רינַפְל תוניִדִמַה יֵרְשְי

 ותאוָלְמְּופ :םֹוי תֶאְמּו םיִנֹומָׁש םיֿבר םיִמָנ ֹוְתְלּודְנ תֶרֶאְּפ רק
 הָריִּבַה ןְׁשּוׁשְּב םיִאְצְמִנַה םַעָה"ִלכְל ּךָלֶפַה הָשָע הָלַאָה םיִמְיַה
 ָלַמַה ןַתיִּב תַּנִג רֹצֲחּב םיִמָי תעְבַׁש הָּתְׁשִמ ןמְק"רֲעְו לָדְנִמְל
 ףֶסֵכ יֵליִלְג-לַע ןַמְּנְרַאְו ץּובדיִלָבַחְּב ּוחֶא תָלַכְתּו סַּפרַּכ רוח
 :תֶרָחֹכְו ירדו ׁששְו"יטַהַּב 'תפצְר לע ףֶסָכְו בָהְזו תוטמ שש יִרּומַעְ

 ךיִּכ בָר תכְלַמ ןייו םינוש םיִלִָּמ םיִלְכְו בֶהָ לכ תקָׁשַהוז
 ותיּב בֶר"לְּכ לע ְךָלֶמַה דפ ןְכ"יִּכ סנא ןיא תָנכ הָּיְתָשַהְו ָָּמַה
 הָתְשֲע הָּכְלַמַה יִּתָשנ הני  ס  ׁשיִאָץשיִא ןּוצְרּכ תושעל
 יִעיִבָשַה םויַּביפ :ׁשרוְׁשַחא ףךְלִמל רֶׁשֲא תּוכָלַמַה תיּב םיִשָנ הָּתְׁשִמ
 יאָתְגַבַאְו אָתְנִּב יאָנובְרח אָתְזִּב ןָמּוהְמַלי רַמֲא ןייּכ ֶלַּמַה-בְל בֹוטְּ
 :שורושחא למה יֵנְפ"-תֶא םיִתְרׁשְמַה םיִסיִרָפַה תעֶבְׁש "סַכְרַכְו רֶתַז
 תֹואְרַהְל תּוכְלַמ רֶתָבְּב למה יגפל הָּכְלַמַה יִּתְׁשֹוזתֶא איִבָהְלִיי
 הָּכְַמַה ןֵאָמִּתַו* :איִה הֶאְרִמ תבוטדיכ ּהָיְפָיתֶא םיִרְשַהְו םיִּמַעָה
 דאָמ ךֶלַּפַה ףצקיו םיִסיִרָּפַה יִּב רשא ּךְלִמַה רֶבְרַּב אֹובָל יִּתְׁשו
 -יִּכ םיִּתַעָה יִעָדְי םימכחל למה רמי 3 ם וָב הָרעָּב ּותָמֲחַו
 יאָנְׁשְרַכ ולא יבְקַהְו :ןיִדְו תֶּד עדו יִנָפְ מַה רֶבְּד ןִכ

ie.ע|5+ןב |  Ck: 6 0 (GF 0 | bb >2Mss 
S$ ef magnatesםֶרֶּפ || <<  Var"ירשו \ 5  cf Dn62 || 3 * prps insעַבָש  | > 

 regis coram eo et magnates urdium | 4 * prps םֶת-- | ל 5 כז | * Var ר |

 5 0 תואלמבו | 6 5 sic 4 (ח (maj | * 5 מו || < 2. Asch no, 2. Naft תַּפְצְר |

Auav, MoZav, Oappa (Oape-8 || < 6 656 (דרו) || 8 3 דב | 9 >5 || דס ** 6 < % 
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 1 0 וטו 149

 סֶרּפּויִרָש יתַעְבְש "ןָבּומְמ אָנְסְרמ 'סְרִַמ שישְרַת *אָתָמדִא ירֶתש
 תושעל-המ תֶדָּכ 5 יתּוְכְלַמַּב הָנשאְר םיִבְׁשיַה ְךֶלַּמַה יֵנְּפ יאר יֹבָמּו
 ריְּב ׁשֹורנְׁשַחַא למה ל רַמַאמ-תֶא | הָתְׂשַעאל רֶׁשֲא ולע יִּתְׁשַו הָבְלַמְּב
 מַה לע אֵל םיִרשהְו לפה ו נפל ןְכְמֹומ רמו ס :םיִסיִרּפַה
 רֶׁשֲא םיִּמַעָה לָּבְדלַעְו םיִרְׂשַה- בלע יב הָכְלַמַה יִּתָשַו הָתוֲע ובל
 דלָּבלַע ְּלַמַה-רַבְ אָצְידיִּב 7 :שורושחא למה תוניִדְמדלָכּב

 רַמָא שוֶוָשַחַא לפה םֶנְָאְּב ןָהיִניעְב ןָהילעּב תובַהְל םיִשָנַה
 והָנְרמאּת הָּזַה םויַהְו י* :הֶאְבְדאַלְו ויִנָּפָל הָכְלַמַה יִּתְׁשֹו-תֶא איִבָהְל
 הלמה ירש לְכָל הְָּלַמַה רֵבְּד-תֶא לעָמש רשא יֵדָמּוהסִרּפ תורש
 וינְפלַמ תּוכְלַמ"רַבְד אצי בוט ּךְלֶמַה- לע-םָאופ :ףֶצקְו ןויִּזַּב יֵדָכּו

 נפל יִּתְשַו אֹוֿבְתאל רֶׁשֲא רובעי אָלְו יַדָמּדסרפ יֵתָדְּב בֶתכ
 :הָּנִמִמ הָבּוטַה ּהָתּועְרל ּךָלָמַה ןִתַו ּהָתּוכְלַמּו ׁשּורוְׁשַהא ְךּמַה
 -לָכְו איִה הָּבַר יִּכ ֹותּוכְלַמלָכְּב הָשעְידרַשַא למה םֶּנְתִּפ עמנו
 יִניִעְּב רַבְּרַה בֶטיינ?* :ןטקדדעו לודגִמְל ןהילעבל ר רקי ּוָנְּתִי םיִשָנַה
 -לֶא םיִרְפְס חלי >> :ןְכּומְמ בד למה שעיו םיִרָשַהְ למה
 וּושְַּכ םעֶו םעדלֶאְו ּהָבָתְבַּכ ּהָניֵדְמו הָניִדְמלֲא מַה תוניִדְמלּ
 סומע ןושלָּכ רָּבַדִמּו ותיִבְּב ררש ׁשיִא-לּכ תָֹהְ

 -תֶא רַבְזי שורושחא ְּךְלַמַה תַמֲח ךשַּכ הֶלֶאָה םיִרְבְּרַה ַחַאי 2
 -יִרַעַנ ְרְמַאַנ> :ָהיִלֲע רֹזְנָנ" רֶׁשֲא תֶאְו הָתָשָעְדִרֶשַא תֶאְו יִּתָשו

 דקו :הֶאְרַמ תובוט תולּותְּ תֹוָרָעְנ ךלמל ושקַבי ויתרשמ למה
 הָלּותְב יהָרענלּכ-תֶא ּוצְבְקִיַ ותּוכְלמ תוָניִדְמְדלַכְּב םיִריִקְּפ ךְלֶמַה
 יִרָס 'אגַה דָילֶא םיִׁשָנַה תיִּבדִלֶא ּהֶריִּבַה ןשּוש-לֶא הֶאְרִמ תבוט
 יניִעְּב בַטיִּת רשא הרענַהְוי :ףַהיקְרְמִת ןוִתְנְו םיִשָּגַה רמש ְּךְלַמַה
 ס | ןַּכ שעיו לפי יניִעְּב רֵבְּרַה בטַײנ יִתְשַו תַחַּת למ ָךֶלַּמַה

 יעְמְׁשְְּב ריִאְנ ןֶּב יִכְָרָמ משו הָביִּבַה ןשושְּ הָיָה ידּוהְי שיא
 הָתְלְגָה רֶׁשֲא הָלּגַה"םעי םִיִלָשּוְרִיִמ הָלְנֶה רֶׁשֲא :יִניִמְי שיא שיק
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 10 רתסא 20—2,7

 יהיו :לָבּב ךֶלַמ רַצָנְכּובְג הָלְנָה רֶׁשֲא יהָדּוהְיְָלַמ הָינָכָי םֶע
 הָרֲעַּנַהְו םָאְו בָא ּהָל ןיִא יִּכ ודד-תּב רֵּתְסֶא איַה ּהָפַדַהְתֶא ןמא
 :תַבָל ול יֵכָּדְרמ הָחְקְל ּהָמֲאְו ָהיֶבָא תֹוַמְבּו הֶאְרִמ תֶבּוטְו רַאּת"תַפָ
 ןשּוש-לֶא תּוְּבַר תֹוָרֲעְנ ץֵבָּקַהְבּו ֹותָדְו ְךְלַּמַה-רבְּר עָמָשַהְּב יהיו
 רַמש יִנַה ךלָא מַה תיָּבְלֶא רֶּתְסֶא חַקֶלּתַו יִגַה דָידלֶא הָריִּבַה
 להב נפל דָסָח אָשִּפַו ֹויָניֵעְב הָרעּנַה בָמיִּתַופ ס :םיִשָּנַה
 תוָיָאְרֶה תורָעְּנַה עבש תֶאְו הל תֵתְל ָהיֶתּונְמתֶאְו ָהיִקּורְמַּתתֶא

 :םיִשָּנַה תיִּב בוטל ָהיֶתורענתֶאְו ָהֵנְׁשי למה תיִּבַמ ּהָל"תַתָל

 הע הג כר יּכ ּהָתְלוְמ"תֶאְו הָמע"תֶא רתְסֲא הֶדינִהאְל
 -תיֵּב רצח יִנָּפְל" ךלַהְתִמ יֵכְּרְרמ םֹויָו םֹוָילָכְבּוזז :דיִנַתאְל רֶשֲא
 הרענ רת עיִגַהְבּוו :יּהְּב הָשָעִידהַמּו רָּתְסֶא םלְׁש-תֶא תעָל םיִשָּנַה
 יםיִשָּנַה תַדָּכ ּהָל תויָה* ץקְמ שורָושחַא ףֵלּמַה-לֲא ו אוב הרענו
 ןמׁשִּב 'םיִשְדִח השש ןַהיקּורמ ימי ּואְלִמִי ב יִּכ ישרה רַשַע םיִנְׁש
 הָרענַה הווי :םיִשָנַה יָקּרֲמַתְבּו םיַמְׂשִבּב יםיִׁשְדֲח הַׁשְׁשְו רמה
 תיִּבַמ ּהָמַע אובָל הל תגי רמאת רֶׁשֲא-לְּכ תֶא ךלמַה-לָא הָאְּב

 -לֶא הש איה רבו הָאְב איָהּוברעְביי :ָלמַה תיבירע םיִׁשָגה
 םיִשָגַליִּפַה רמש לָמַה סיִרְס ָגְׁשַעַׁש ךיײלָא ייִנש םיִׁשָנַה תי
 :םֵׁשְב הֶאְרְקְנְו למה ּהָּב ץפֲח-םַא יִּכ ךְלֶמַהְלֶא דוע אֹובָתדאְל

 ול-חקל רׁשֲא יֵכְּרְרַמ דדו לְיֹמיִבֲאתַּ רֵּתְסֲא-רּת עיִּגַהְבּוַפ
 יִגַה רמאי רֶׁשֲא-תֶא םִא יֿכ רַבְּב הָשְקְב אָל ךֶלמַה-לֶא אובְל תבל
 :ָהיִאֹר"לָּכ יִניִעְּב ןח תאָשנ רָּתְסִא יִהְּתַו םיִׁשָנַה רמש ַלַמַהְסיִרְ
 שֶרָהְּב ותּוכלמ תיָּבד לא ׁשֹורְוְׁשֲחַא למה" לא רַּתְסֶא חַקְלִּתוִיפ
 ףלמה : בַהָאיַו 7 :ותּוכלמל עֶבְׁש-תַנְׁשְב לתבט שדֲח"אּוה "יִריַשַעַה
 םֶשיו תולּותְּבַהדלֶּכִמ ויִנָפְל דֶסָחָו ןחאָשִתַ םיִשָגַהלָּבִמ ל רָּתְסֶאדתֶא
 הָּתַׁשִמ ךלמה שעיוי* :יִּתְׁשו תחת ָהָכיֵלְמַַו ּהָשארְּב תּוכְלַמ"רָתַּ
 הֶׂשֲע תּוניִדמְל הָחְנַהְו רֶּתְסֶא הֵּתִׁשִמ תֶא ויִלָכעַו ויְָׂשהלְכְל לודג
 :ךלמה דִי .תֶאְׂשַמ ןַתיַ

 ןיִא= ָָלּמַה-רעשּב בשי יֵכְָּרְמּו 'תינש תולּותּב ץֶבקהְבּוייפ

 -תֶאְו יֵכְָרִמ ָהיֶלָע הָּגצ רש הָמע"תֶאְו ּהְתדלֹוִמ תֶרָגמ רֶתְסֶא
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2,21—3,12 ESTHER 1151 

 ס ותא הָנָמָאְב הָתְיָה רׁשֲאַּכ הָׂשֹע רָּתְסֶא יִכְָּרִמ רמאמ
 -יִנָש יִׁשָרָתְו ןָתְנִּבי ףצק למהר בׁשוי יִכָּבְרִמּו םַהָה םיִמַּבי
 :יׁשרוְׁשַחַא לב די ַחְלָשְל ושקביו ףסַה ירמַשמ הלמה יסירְס
 למל רַתְסֶא רָמאָּתַו הָּבְלַמַ רַתְסֶאְל דגי כרמל = רֶבְּרַה עֶרְניו>*
 בכי ץעדלע םֶהיִנְׁש ְלָּתיו אַצְמיַו רֶבָּדַה ׁשָקְבִיו= :יִבּדְִמ םֶׁשּב
 : :ךלמה יִנָפַל םיִמָּיה יֵרְבְּד רֶפְמְּ

 ןַּב ןְמֶהדתֶא שורָושחא ְּךֶלַּמַה לד הלאה םיִרְבְּדַהורֲחַאי 3
 רֶׁשֲא םיִרָׂשַה-לָּכ לֿעַמ ואְסַּכ"תֶא םָׁשיו ּוהאְשניו יֵנְנַאָה יאָתְדַמַה
 םיִוחתפשמּו םיערכ ָךְלַמַה רעְׁשְּב"רֶׁשַא למה ילָבעדַלְכְוי :וָּתַא
 ּורָמאיוי :הָוחּתְשָי אָלְו עַרְכִ אל יכָרְרִמּו ךלמה ּול"הְנִצ ןכדיּכ ןמָהְל
 תֶא רבוע הָּתַא עּודַמ יכררְמְל מַה רעְׁשְּברֶׁשֲא ְּךֶלַמַה יֵדְבע
 םהילֲ עָמָש אָלְ םויְו םי ולָא םֶרָמְאְּב יהיו* :ִּךְלַמַה תוצמ

 אּוהדרָשא םהל דיִּגַהְדיִּכ יִכָּדְרִמ יִרָבִּד ּודְמעַיֲה תוארל ןְמָהְל ודיג
 ןֵמָה אָלָמיו ול הָיֲחַּתְׁשִמּו עֶרֹּכ יֵכְָּרִמ ןיִאדיּכ ןַמָה אָרופ :יִדּוהְי
 םַעדתֶא ול ּודיִגַהדיִּ ובל יֵכְּדְרָמְּב די תלשל ויָניִעְּב ידבר :יהַמֲח

 תְּכְלַמ-לבְּב רֶׁשֲא םיִדּוהְיַהְד לָּכדתֶא דיִמָשַהְל ןמ ןֶמָה שקבינ .יִבָּבְרִמ
 םיִתָש תַנְׁשְּב ןָסיִנ שדֲח-אּוה ןושארק ׁשֶרֲחַּבל :יִכְּרְרִמ םע שורושחא

 וםוימ ןַמָה ינפל לָרוגַה אּוה רופ ליִּפַה ׁשֹוָרְוְׁשֲחא ךְלִמל הרשע
 ןְמָה רמו ם :רָרא שדחזאּוה רֶׁשע- םיִנְׁשי שח שֶרֶתַמּו םויָל
 לָכְּב םיִמעָה ןיִּב דֶרפְמּו רֶנַפִמ רָחָא-םע ָֹנְׁשִי שורושחא ךלמל
 םֶניֵא למה יִתְּבדתֶאְו םֶעְד לָּכַמ תונש םָמיִתָדְו ֶתּוכלמ תֹוָניִדְמ
 םֶדּבאְל בָתָּכְי בוט מַה לע םָאפ :םָחיִנַהְל הוׁש- ןיא ךלמלו םישע

 איִבָהְ הָכאְלִמַה ישע ידוע וקשֶא ףסַּכרַּכְּכ םיֿפָלַא תֶרָׂשְעו
 מַה ּהָנַתִיַו ודי לַעָמ וּתְעַּבַט-תֶא ּךָלָמַה רסיו יט :ךלמה יזְנּגלֶא
 ףֵָכַה ןמָהְל ךלמה רֶמאַָווי :םיִדּוהְיַה ררצ יִנְנַאָה אָתָדַּמַהדְּב
 יִרְפְס ּואְרְקיִו ְיניעְּב בכ וב תוׂשעל םַעָהְו ל ןּותנ
 -רֶׁשֲא-לֶככ בֵתָּכִיו וב םוי רֵׂשֲע הׁשּלְׁשּב ןושארה שֶרָחְּב ּךְלִמַה
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  3,13—4,I1רתסא 2

 הָניִדְמ-לעורַׁשַא תוחּפהדלָאְו ְּךֶלַּמַה יִנּפְרּרְׁשַחַא לֶא ןֶמֶה הָוצ
 ונושלָּ םַעְו םעֶו הָבְתְכַּכ הָניֵדָמּו הָניִדְמ םַעָו םע יִרָשדלאְ הָניִדְמ
 חולָשַנְו :ךלמה תַעָּבַטַּב םַּתְחִנְו בֶּתְכְנ שרָושַחַא ּךְלִמה םֶשּב
 דּבאְלּו גְרַהל דיִמָשַהְל ְלֶּמַה תוגידמה ל לֶא םיִצָרֲה דָיְּב םיִרָּפְס
 השולָשְּ דַחֶא םויְּב םיִׁשָנְו ףט ןקז-דעו רענמ םיִדּוהיַה לָכתֶא

 ןְנְשְתּפצ :וָָל םֶלְלְשּו רָא שֶדְחיאּוה רֶׁשעםינְׁש שֶדְחל רֶשָע
 תֹונָהְל םיִּמַעָה"ִלֶכְל יול .הָניִדְמּו הָניִדְמ"לֶכְּב תֶּד ןַתָגַהְל בּתְּכַה
 תֶּנַהְו ָךֶלַפַה רֶבְדְּב םיִפּוחְד ּוָאְצְי םיִצָרָהיפ :הָזַה .םיִיל םיִרְּפִע
 ןשוש ריִעָהְו תותְשל ּוֵבְׁשי ןֶמָהְו ּךָלַפַהְו הָביִּבַה ןָשּושְּב הָנְּתִ
 סריה: ה

 ויִדָנְּבתֶא יֵכְבְרִמ ערקו הָשְעִנ רֶׁשֲא"לּכתֶא עַדי יִכָּבְרִמּוי 4

 :הָרמּו הָלּודְג הָקָעַז קעזינ ריֵָה ְּךותְּב או רפֲאָו קש של
 בלב מַה רעש-לֶא אול ןיא יִּכ מהיר יגל דע אוב
 עינמ ֹותָרְו ְךְלמַהירַבְּד רֶׁשֲא םּוקְמ הָניִדְמּו הָניִדְמ"לְכְבּו :קֶש
 :םיּברל עַצָי רָפַאְו קׂש דָּפְסִמּ יִכְבּו םוצְ םילּוהיל לדג לָבַא
 הָבְלַמַה לֵחְלַחְתּת ּהָל ּודיניו 'ּהיִסיִרְסו רֶּתְסֶא תורענ* יהָניאּובּתנ
 אלו וילעמ וקש ריִסָהְלּ יִכָּבְרַמדתֶא שיִבְלַהְ םיִדְנְּב תלְׁשִתַ דָאְמ
 הינָפל לדימעה רֶׁשֲא למה יסיִרָסִמ ידתהל רָּתְסֲא אָרָקִּתַנ :לָבק

 -לֶא תה אצינ* :הָגְהמ"לעו הציהמ תְַָל יֵבְָרמ"לע ּוהנצְתו
 יכָּדְרְמ ֹוָל"דָניול ְָָמַה"רעְׁש נפל רֶׁשֲא ריִעָה .בּוָחְרְלֶא יֵכְָּרִ
 לוקשל מ מַה רמָא רֶׁשא ףְחַּכַה תַשְרַּפו תֶאְו ּוהָרְק רֶׁשֲאלְּכ תֶא
 -רֶׁשֲא תָּדַה-בְתִּכ ןנׁשְתּפ-תֶאו :םִדבֲאְל םייִדּוהיְּב למה ז"ל
 תו הל דיִגְַלּו רָתְסֶאתֶא תואְרהְל ול ןַתנ םֶדיִמָשַהְ ןשושב ןַּתְנ
 :ּהָמַע לע וינָפַלִמ שקבלו ולְָּנַחְתַהְל למה" לֶא אֹובְל ָהיִלָע
 ּךתַהל רָתְסֶא רמתו :יִכּדְִמ יֵרְבַּד תַא רָּתְסֶאָל דניו ְךָתֲה אבי
 םיִעָדֹ מַה תֹוֹניִדִמ םעו "ףלמה ֵדְבעלָכז :יִכְְּרַמלֶא ּוהנצִּתַ
 תיִמיִנָּפַה רצֲחֲה-לֶא ללָמַה-לָאדאובי רֶׁשֲא הֵׁשֲאְו שילב רֶׁשֲא
 ּךְלמה ולדטישוי רָשַאְמ דַבל תיִמָהְל ותָּב תַתַא ארקידאל רֶׁשֲא
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 הז ְּךֶלַּמַה-לֶא אּוָבָל יִתאֵרְקִנ אֵל יֹנֲאַו הָיָחְו בֵהְנַה טיִבְרַשתֶא
 יֵכְּדְרִמ רָמאיוי :רַּתסֲא יֵרֵבַּד תא יְְֿרמְל | ידינו :םוי םישולש
 -לָכמ הלמה תיָּב טֶלמַהְ שנ יִּמַרְּת-לַא רָּתְסָא- לא ביִׁשָהְ
 דֹוָמֲעַי הָלָצַהְו חַוָר תאוה תַעָּב ישירחת ׁשֶרֲחַה-םִא יִּכי4 :םיִדּוהיַה
 תעְלמא עְדוי יִמּו ודבאת ְךיִבָא-תיַבּו ָּתֶאְו רחא םִוָקַּמַמ םיּוהיל
 לו :יִבָּדְרַמִ לא ביִשָהָ רָתְסֶא רָמאתַוופ :תּוְכְלַמל ּתַעַּגַהד תאּכ
 ּולָכאָתִילַאְו יל מרצו ששב םיִאְצְמְּנַה םיִדּוהיַהד לּכ-תֶא םֹונּכ
 ןֶּכ םִצֶא יֵתֹרעֶנְו ינא-'םנ םֹויו הלל םיִמָי תֶׁשְלְׁש ּותְׁשּת-לַאְו
 רבע ל :יּתְדַבֲא יִּתְדַבֲא רֶׁשֲאַכְו תיל רֶׁשֲא מַה" לֶא אֹוָבֲא ןֿכְבּו

 תְסֶא ילָע הָתוצ"רׁשא לכ שעלו יֵכְּר
 רַצֲחּב דֹמֲעַּתו תּוכְלמ רֵּתְסִא ׁשֵּבְלּתַו יִשיִלָשַה םִיַּבויָהיוי 5

 אָפְּכְלַע בֵׁשי ךָכֶמַהְו ףְלֶפַה תִיִּב חַכְג תיִמיִנְּפַה ךְלמַה"תיֵב
 ּךְלִמַח תוארכ יִהיִג :תִיָּבַה חַתּפ חַכְנ תּוכְלַמַה תיֵבַּב ותּוכְלַמ
 ךְלִמַה טשדיו ויִניִעְּב ןח ָח הָאְשנ רַצֲחָּב תדע הָּפלַמַה רַּתְסֶאדתֶא

 ׁשאָרְּב ענת רָתְֶא ברקתו יב רשא בנה טיִבְרשתֶא רֶתְסֶא
 ְךתְׁשְקַּביהמּו הָּבְלַמַה רֶתְסֶא "המ ךֶלֶמַה ּהָל רֶמאּיג :טיבְרשה
 בוט ְּךְלַמַה-לע-סַא רָּתְסֶא רַמאּתנ* :ּךל = תּוָכְלַמַה יצֲח"דע
 רמי :ּול יִתיִשְעְרָשָא הָתְׁשִמַה-לֶא םויה ןָמָהְו .ףלמה אובי

 מ למה אבי רְָּסֶא רֶבָתֶא תּושעל ית ורַהְמ מַה
 הָּתְׁשַמְּב רָתְסֶאְל ְךלָּמַה ראי רַּתְסֶא הָתְשֲע"רֶׁשֲא הָּתְׁשמַה"ִלֲא
 :ׂשֲעַתְר תּוָכְלַּמַה יצַח"דע ךְתֶשְקּבהמּו ל ןתַניָו ךַתָלַאשדהמ ןייה
 יִניִעְּב ןח יִתאֵצָמ-םַא :יִתְׁשִקבּו יִתְלֵאְׁש רמאתו רָּתְסֶא ןעתַול
 יִתְשָקַּב-תֶא תושעלו יִתָלֲאְׁשתַא ּתַתְל בוט ףלמהה לע-םַאְ ּךְלִמַה
 :השעא רָחְמּוי םָהְל הֵׂשֲעֲא רֶׁשֲא הָּתְׁשִּמַה-לֶא ןֵמָהְו ךַלִּמַה אֹוָב
 :ךְלַמַה רַבְדַּכ

 יִבָּדְרמדתֶא ןְמָה תוארכְו בל בֹוטְו חַמָׂש אּוהַה םִייַּב ןַמָה אצל

 :הָמח יֵכָדְרְמלַע ןָמָה אליו ּונָּמִמ עזדאלְו םקדאלו ךְלִמה רַעָשְּב
 שָרֶזתֶאְו ויִבָהְאתֶא אבו חֶלֶשיַו ותיִּבלֶא אובו ןָמָה קַּפַאָתיויס
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 1154 | רתסא 2

 -לָּכ תֶאְו ויָנְּב בֵרְו וָרָשָע דוְבְּכדתֶא ןַמָה םֶהָל רָפְסָיַויי :ותְשֶא
 למה 'ידבעו םיִרָשַהילַע ואָשנ רֶׁשֲא תֶאְו למה ול רֶׁשֲא
 הָּתְׁשִּמַה" לא ךלָמַה-םע הָּבְלַמַה רֶּתְסֶא .הָאיִבַהְדאְל ףא ןָמֶה מאיי
 למה םע הלדאורק יִנֲא רַחָמְל"םנְו יִתֹוא-םִא יִ הָתְׂשְע-רֶׁשֲא
 ידּוהיַה יִבָּדְרַמתֶא הָאר יִנָא רֶׁשֲא תע- לבב יל הָוש ּונְגיא הלכי
 ץעּושעי ויֵבֲהֲאלְכְו ותָשֶא שֶרֶז ול רֶמאָתוי למה רַעָשַּב בֵׁשֹי
 ויָלֲע יֵכְְּרַמ-תֶא לְתיו למל רַמָאו רקְּבְבּו הָּמֲא םיִשְמַח ּהָבְנ
 שעיו ןַמָה י ונפל רַבַּה בטַײו ַחַמְׂש הָּתְׁשִּמַה" לא ךלַמַה"םע אבו
 8-0 :ץקעה

 רֶפָסִדתֶא איֿבָהָל רָמאיַו למה תנש הָדְדְנ אּוהַה הֶלָיְלַּבי 6
 בּותכ אַצְמִיִי :ךְלִמַה יגְפל םיִאְרְְנ נְהינ םיִמָּיַה יִרְבִּד תונרֶכּזה
 יָרָמָשִמ מַה יסירס גש ישְרַתְו אָנֲתְנִּבדלע יִכָּדְרִמ דינה רֶׁשֲא
 -המ ָּךְלַמַה רמאיו* :שירושַחא ךלַמַּב די ַתָלָׁשְל ּוׁשְקְּב רֶׁשֲא ףפה
 ויִתְרשִמ ךלֶמַה יִרענ ורמי הזלַע יִכְרִרמל הָלּודְנּו רֶקְי הֶׂשֲעַ
 רצחל אב ןֵמָהְו רַצָחַב יִמ למה רמי :רָבָּד ומַע הׂשֲענ"אל
 ץַעָהְדלַע יֵכְּדְרמ- תֶא תולתל למל רָמאל הָנּוציִחַה למה" תיִּב
 רַצָחַּב דמע ןַמָה הָּגַה ולא ךֶלֶפַה ירענ ּורְמאינפ :ול ןיכַהדרֶשַא
 תושעל-המ למה ול רֶמאֹינ ןֶמָה אובו :אֹובִ למה רַמאּיַ
 מַה ץּפְחִי יִמָל ובָלַּב ןֶמַה רַמאיַו וָרְקיִּב ץֵּפָח מַה רֶׁשֲא שיִאְּב
 ְּךְלִמַה רֶׁשֲא שיא ָּךְלָמההלֶא ןַמָה רָמאיַוז :יִנָמִמ רתוי רק תושעל
 רֶׁשֲא סּוסְו ךְלִמַה וּברשבל רֶׁשֲא תּוְלַמ שובל איב :ורקיּב ץפֲח
 שּובְלַה ןותְנְופ :וׁשאֹרְּב תּוכְלַמ רֶתָּכ ןֵּתנ רֶׁשֲאַו ףלמה ֹויָלֲע בֶכְר
 שיִאָהתֶא ושבלָהְ םיִמְּתְרפַה ללה יִרָשִמ שיאדדודלע סּוסַהְו
 ּואְרְקְו ריִעָה בֹוֲחְרְּב םּוּסַה- לע ּוהָביִכְרַהְו ֹוָרָקיִּב ץֵפָח ּךָלַּמַה רֶׁשֲא
 ָךֵלַּמַה רַמאײניפ :ּוְרְקיִּב ץֶפָח למה רֶׁשֲא ke הָשָעַי הָבָּב ויָנַפַל

 ןכ"השַעו רד רׁשֲאּכ יפַה"תְֶו שּבְלַה-תֶא חק רה מַה
 רֶׁשֲא לָּכִמ רֶבָּד לָּפַּתְלַא ךְלֶמַה רַעְׁשְּב בָשויַה ידּוהיה יִכָּבְרְמְל
 יִבְּדְרמד תֶא שב סּוסַה- תֶאְו שּוָבְלַה תֶא ֹןְמָה חקיויי יִּתְרּכּד
 למה רֶׁשֲא שיִאְל הָשַעַי הָכָּב רינָפל ארקיו ריִעָה בחְרַּב ּוהָביִּכְיו
 -לֶא ףֵחְדנ ןִמְהְו למה רעש"לֶא יכְָרִמ בשיני* = ריב ץפח

Cp 6, 2 7 of3 יִניִעְּב |  nonn MSSלָּכ | * 3 'עדלָכְו | 14 "-+ MSSזז * 6  
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 ויֵבַהָאדלְכְלּו ֹוּתְׁשֲא שֶרֶזְל 2 רֿפסיני :שאר יּופחַו לָבֶא ותיִּב
 עַרְנִמ םֶא ותְשֶא שרו וימכַח ול ּורָמאּיַו והָרָק רֶׁשֲאלְּכ תֶא
 לופָניּ ל לכּות-אל ונפל לָפְנ תולַחַה רָשַא יִכָּבְרִמ םיִדּוהְיַה
 :וינָפל לוּ

 -תֶא איִבָהְל ֹולֵהְבִיַו ועיִגַה ְךֵלַמַה יִסיִרְסְו וע םיִרְַּדְמ םֶדועי
 ןְמָהְו למה אָבּוי ל :רֶתְסֶא הָתְׁשֲע-רְׁשַא הָתְׁשַמַה-לֶא מַה
 ינָשַה םויָּב םג רתְסֶאְ ָךֶלַּמַה מא :הָכְלִמַה רֵתְסָאדסע תֹוּתְׁשל
 ָךָתְשָקּב"המּו דל ןַתָגִתְו הָכְלַּמַה רַּתְסָא ּךֶתְלאש-המ ןייַה הָּתְשְמְּ
 יִתאַצְמםִא רמאתו הְָּלַמַה רַתְסֶא ןעתו :שַעַתְו תּוכְלַמַה יצְח"דע
 יִמָלֲאְׁשִּב יִׁשְפנ יל ןֶתָּנִּת בוט להד למה ְךיִניֵעְּב ןח
 דָבַאְלּ גורהל ריִמְׁשַהְל יִמַעְו יִנֲא ּונְרַּכְמַנ יִּכ+ :יִתְׁשָּקִּב יִמַעְו
 לזנב יהוש רצה" ןיא יִּ יִתְׁשֹרַחַה ּונְרַּכְמְנ תֹוֲחַפְׁשִלְו םיִדָבעל ול
 יִמ הּכלמַה רָּתְסֲאְל רָמאיַו שורושחא ךֵלֶמַה מאו ם :ךלמה
 רַּתְסֶא רַמאַּתַו5 :ּכ תושעל ובל ָאָלְמרִׁשֲא אּוה הָז"יִאְו הָז אה
 :הָכָלַּמַהְו למה יגֶפְלַמ תַעְבִנ ןָמָהְו הוה עַרָה מ ביזאו רצ שיא
 שקבל דמע ןַמָהְו ןְתיִּבַה תַגָּגלֶא ןייה הָּתְׁשַמִמ ֹותָמֲחַּב ם מַה
 תֶאַמ הָעְרַה ויל הָתְלְכיְּכ הֶאְר יִּכ הּפְלַמַה רַּתְסֶאְמ שָפַנ-לַע
 לב \ ןמַהְו ןייה הָּתְׁשִמּו תיֵּב" לֶא ןְתיִּבַה תַנָגִמ בש למה :ךלִמה

 -תֶא שבכל םנה ךלָמַה רֶמאּיו ָהיֶלָע רַּתְסֶא רֶׁשֲא הָטַמַהְלַע
 רֶמאפני פק מַה פו מה יפַמ אָעִ רֶבְדִה יב יִמע הכלה
 הָשֶעְרֶשּא ץֵעֶה"הַּגַה םָג למה יֵנָפַל םיסירְפַהְִמ דָחֶא הָנובְרַח
 ּהְבְג ןָמָה תיִבְּב דמע ָלִפהְדלע בוטירֶּבִד רֶׁשֲא יֵכָּדְְמִל ןָמֶה
 ץֵעֶה-לַע ןָמָהְתֶא ּולְתִיַניי :ויָלֲע ּוהָלִּת ךָלֶמַה רָמאיַו הָמא םיִשָמַח
 = -:|ן- ןתְנ אּוהַה םויִּבי 8 ם :הָכֵכָׁש ְךִלַּמַה תַמֲחו כרמל ןיִכֲהדרֶׁשַא

 םייִדּוהיַה רַרֹצ ןַמָה תיִּבדתֶא "הָבְלמַה רָּתְסֲאְל שורושחא ּךְלִמַה

 רוי :הָליאּוה הָמ רֶּתסֲא הָיָה למה פל אָּב יכְָרמּ
 רּתְסֶא שת יכְְרְְל הָגְִיַו ךּמֶהמ ליבה רשא ּעּבַמתֶא למה
 פ | ןֶמֶה תיבדלע יִכְּדְרְמתֶא

14 5 (cursores) יצר | Cp 7, 4 *° prps mW הָלָּצַה ;1H(הר= cala- 
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 ָךְבַּתו ויָלְנַר יִנָפל לַּפתַו ּךְלִמה יִנְּפְל רָּבִדְּתַו רַּתְסֶא ףָסּותַו
 רֶׁשֲא ותְבְׁשֲחִמ תֶאְו ינְנֲאֲה ןַמַה תַעְרְתֶא יִבֲעַהל ול"ְנַחְתּתַ
 םֶקִּתַו בָהְַּה טְברׁש תֶא רְֵּסֲאְל לפה טשויו4 :םיִדּוהְיַהלע בשֶח
 -םָאְו בוט למה לֵעמַא רמת :ךלמה יִנָפְל דמַעִּתַו רתְסֶא
 ויִניִעְּב יִנֲא הָבֹּוטְו ְּךֶלָּמַה יִנָּפל בדה רָשְכְ וינָפל ןח יִתאַצִמ
 רֶׁשֲא יֵנְנֲאָה אָתדִמַהדּב ןַמָה תַבַׁשֲחִמ םיִלְפְסַה-תֶא ביִׁשָהְל בְִָּי
 הָכָכיִא 5 :ךלמה תיניִדְמְלָכְּב רֶׁשֲא םיִדּוהְיַהיַתֶא באל בֵּתַּ
 יִתיִאָרְו לַכּוא הָכְכיִאְו יֵמַעדתֶא אַצמיײרְׁשַא הָעְרַּב יִתיִאָרְו לכוא
 הָּבְלַמַה רָּתְסָאל יׁשְררְׁשֲחַא למה רָמאַוז ם :יתדלומ ןֵדְבֲאַּב
 ץֵעָה"לע ל ֹלתאָו רֵּתְסֲאְל יִּתַתְג ןמָהדתיב הָּגַה יָדּוהְיַה יֵבְָּרִמְלו
 בו םיוהְיַה-לע ּובְתַּכ םָּתַאְו* :יםייִדּוהיַּב וָדָ חלש" רֶׁשֲא לע
 בָּתְכְנ"רַׁשֲא בָּתְכיִכ ְךְלָמַה תַעָּבַטְּב ּומְתִחְו ףלמה םַשָּב םֶכְיִניִעְּב

 "יֵרפַמ ארי :ביִשָקְל ןיא ֵלמַה תעְבטְּב םיֶּתְְִו ּךלֶּמַהְֶשְּב
 םיִרְׂשֲעְו הָׁשֹולְׁשִּב 'ןויִס ׁשֶרָח"אּוה ייִשיִלָשַה שֶדחַּב איִהַהדתַעַּב למה
 -םיִנפְרְׁשַחַאָה לֶאְו םילּוהּיַה"לֲא יֵכְּרְרִמ הָּגצְרֶשא-לֶכְּכ בֶתְכִיַו וב
 הָאַמּו םיִרְׂשְְו עֵבְׁש שּוכ-דעְו ּוּדָהַמורְׁשֲא תוניִדְּמַה יִרָשְו תוחַּפַהְ
 םֶבָתְכַּכ םיִדּוהיַהְד לאו ונשְלַּכ םַעְו םעֶו ּהָבַתְכַּכ הָניִדְמּו הָניִדְמ הָניִדְמ
 למה תַעּבַטְּב םִּתְתיו יׁשרוְׁשֲחַא מַה םׁשְּב בכי 10 :םנּוׁשְלְְו
 יםיִנְרְּתְׁשַחַאָה שכרה יִבְכְר 'םיִסּופַּב םיִצְרֶה ליְּב םיִרָפְס חלשיו
 ריִעְו ריִעְלָכְּב ו רשַא וםידוהיל ּךְלמַה ןַתָנ רשאי: :םִיִכָּמַרָה ֵנְּ
 םע ליה" :לָכתֶא דבָאְלּו ינהל ילימשהל םָׁשְפנ-לע דמעלו להקהל
 -לֶכְּ דֶחֶא םויְּביי :זוָבְ םֶללשּ םיִשָנְו ףט םַתֹא םיִרָצַה הָניִדְמּו
 -אוה רֶׂשֲע-םיִנְׁש שחל רשע הָשולָשִּ שורושחַא למה תוָניִדַמ

 יול הָניֵדְמּו הָגיִמ"לכב תּד ןתנהְל במכה ןְנׁשְפיי :רָרֲא שח
 םָהיֵבְיָאמ םֶקְּבַהְל הנַה םוּיל 'םיִדותע יםייַדּהְיַה תּויָהְלְו םיֶמעָהִלָכָל
 רַבְַּב םיִפּוחְדּו םיִלָהְבִמ ּוָאְצָי יםיִנְרְּתְׁשַחַאָה שָכְרַה יִבְכְר יםיִצָרָהצ
 יִנָפְלִמ ו אי יֵכְְּרָמּו5 :הָריִּבַה ןׁשּׁשְּב הָנְּתַנ תַּדַהְ למה
 ץּוָּב ּךיִרְכַתְו הלודג ב בָהָז תֶרָטַעַו רּוחְו תֶלְבִּת תּוכְלַמ שּובְלּב קה

4 Or bשרבי | 5 ml: MSS 3 + דלָּכ | 6 20155 'מת | 7*cfzzr || * 6 4,7 | 
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 הָחְמָשְו הָרֹוא הָתְיָה םידוהילי< :הָחַמֶשְו הָלֲהְצ ןָשּוש ריִעָהְו ןַמנְרַאְו
 רֶׁשֲא םוקמ ריִעְו רועלְכְבּ הָניִדַמּ הָייִדְמ"לְכְבּויז :רקיו ןׂשֶׂשְו
 בוט םֹויְו הָּתְׁשִמ םידּוהיל ןושֶשו הָחַמַש ַעיֿנמ ֹותָדְו ףֶָּמַה"רַבְּ
 :םהילע םיִדּוהְיַה-דַחּפ לַפָנְדיִּכ םיִדָהְיִתְמ ץֶרָאָה יִמַעִמ םיִּבַרְו

 וב םוי רַשָע הָׁשֹולְׁשְּב רֶדַא שדח"אּוה שְרח רֶׂשֲע םיִנָשְבּוי 9
 יביא בש רֶׁשֲא םויַּב תושעהל ותָדְו למהר ַעיִּגַה רֶׁשֲא
 הָמָה םיִדּוהְיַה ּומְלַשַי רֶׁשֲא אּוה ְּפַהְְ םֶהְּב טולָשל םידּוהיה
 שורָושַחַא :ְךֶלֶמַה תֹונידְמלְכְּב םָתיֵרֲעְּב םיִדּוהְּיַה להק :םֶהיִאְנְשְּב

 הפ לָפְִיִכ םָיִנָפל דָמְעאְל ׁשיִאְו םֶתָעְר יֵׁשְקבְמִּב די חָלְשל
 יִשעְו תֹוחַּפַהְו םינָפְרּרְשִחֲאָהְו תֹוניִדְמַה יִרָשדִלְכְוי :םיִמעָה"לָּילע
 יֵכְָרְמ"דַחַּפ לפני םיִדּוהְיַה"תֶא םיִאְׂשִנִמ למל רֶׁשֲא הָכאָלְּמַה
 תֹוָניִדְמַה"לָבְּב ךלוה ועָמָשְו ְֶלּמַה תיִבְּב יֵכְָּרִמ לדני םֶהיֵלֲע
 -תַּכַמ םָּתיֵביֵא-לָכְּב םידּוהיה ּוָכַיַנ5 :לֹודָנְו ךלוה יִבָּדְרִמ ׁשיִאָהיּכ
 ּונְרֶה הָריִּבַה ןשּושְבּופ :םנֹוצְרָּכ םָהיֵאְנְׂשְב ּושעיו ןְדְבאָו גְרָהְו ברח
 תֹוִאַמ ׁשֵמֲח דֵּבַאְו םיִדּוהיה

 ותֶאְר יאָתְְנׁשְרַּפ ותאי ׁשיִא
 ותֶאְ :יאָתַּפְסַא ותֶאְו 'ןופלד
 \תֶאְו 'אָיְלדא | תֶאְו יאָתְרּפ
 ו תֶאְו יאָּפְשמְרפ ו תָאְופ :"אָתְדיִרַא
 ו תֶאְו ייֵדְרַא ו תֶאְו לסיִרַא
 הִָּבַבּו ּוגְרָה םיִדּוהְיַה רֶרֹצ אָתְדְמַהְִּב ןַמְה יֵנְּב תֶרָשְע<י :"אָתַויַו

 :םָדְי"תֶא ּוחְלֶש אל
 למה יֵנְפִל הָריִּבַה ןשּושּב םיִגּורַהַה רַפְסִמ אָּב אּוהַה םנַּכיי
 םידוהיַה ּוגָרָה הָריִּבה ןּׁשְּב הכה רַתְסֶאְל ךלֶמַה רמי
 למה תוגידמ רֶאְּ ןְמָהיגְּב תָרָׂשְע תֶאְו שיא תֹוַאמ ׁשֵמֲח דֵּכאָו

Cp g, 2 8 nonn MSS'D3 | 3 5 regzs | 7—9 sic 41 | 7 * sic 41 (N min), 
 |  6 6תוריפש 3* תורישפ, 6 סaקcaveטזeצ || * 3 ןוכלד, 3* ןוכליד, 3
5 8 IBDN, 6 0000 (Para, bacra) | 8 * 3 ,טלטרפ, 3* טלרפ 6 6 
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Loa 

 1158 רתסא 26—9,13

 רָמאָּתַו 3 :שָעַתְו דע ְךְתְׁשָקּב"המו ל ןתגיו ךַתְלַאְש"הַמּו ּוׂשֲע הָמ
 ןָשּושְּב רֶׁשֲא םידּוהיל רָחְמםנ ןֶתָּנִי בוט ךָנָמַהלַעזמַא רָתְסֶא
 רֶמאְָו + :ץַעָהִדלע ּולתַי ןַמְהיֵגּב תֶרׂשְע תֶאְו םִיַה תָדְּכ תושעל
 :ּולָּת ןמָהינְּב תרׂשְע תֶאְו ןׁשׁשְּב תַּ ןֵתָנּת ןַּכ תישָעַהְל ּךֵלַּמַה
 רֶדַא ׁשֶרֲחְל רשע הַעַּבְרַא םויְּב םנ ןָשּושְּבדרֶשַא םייָדּוהיַה והקו 15
 :םֶדיתֶא וחלש אֶל הנִּבַבּו שיא תֹוֲאַמ שלש ןָשּושב ּוגְרַהְיַו
 םֶשָפנ לע דמו ו ולהְקנ ךֶלמַה יתוניִדָמְּב שא םיִדּוהְיַה ראשו
 אל הּזִּבַבּו ףְלֲא םיִעְבַשְו הֵׁשֲמֲחֹי םֶהיֵאָנְׂשְּב גֹורָהְו םהיֵביֲאַמ חוו
 הָעְּבְרַאְּב ַחֹוֹנְו רֶדַא שחל רשע הָשולָשדםויּבול :םֶדְיתֶא חל

 ןְשּׁשְּבירֶׁשֲא םיירּוהְיַהְו* :הָחָמְׂשְו הָּתְׁשִמ םֹוי ותא הָׂשֲעָו וב רֶׂשָ
 רָשָע ַׁשְמֲחּב חוג וָּב רָשע הָעְּבְראְבּו וב רָשָע הָׁשֹלְׁשְּב ֹולֲהְק
 םיִזוְרְּפַה םיִדּוהְיַה ןֿפ-לעיפ :הָחְמׂשְו הָּתְׁשִמ םוי ותא 'הְׂשֲעְו רב
 רֶדַא שֶדְחְל רָשָע הַעָּבְרַא םוי תא ישע תוזְרַּפַה יִרָעְּב םיִבְׁשיַה

 -לָּבדלֶא םילְ .חלָשיו .הָלֶאַה םיִרָבּרַה :תֶא יִבָּדִרַמ בתי
 :םיִקֹוחְרָהְו םיִבּורְקַה שורְושחא א למה תוניִדמדלָכְּב רֵׁשֲא םיִדּוהיַה
 תֶאְו רֶדַא ׁשֶדֲחְל רשע הָעְּבְרַא םוי תֶא םישע תויהל םָהיִלְע םִיקְל
 םֶהְב וח)"רָשַא םיִמְיִ> :הָנָשְו הָנָש-לֶכְּב וב רשע הָשָמַחְוְי
 לָבָאְמּ המשל \ ןוגימ םֶהָל ְךּפֶהְנ רשא ׁשֶדֹחַהְו םֶתיִבְיאַמ םיִדּוהיַה
 ׁשיִא תּונָמ תַלׁשִמּו הָחְמְשְו הָּתְשִמ יִמָי םֶתוא תושעל בוט םֹויְל
 תשע לֲחַהרֶׁשא תא םיִדּוהּיַה לבקר :םיִניִבֲאל תֹונַּתַמּו העל

 ררצ יגְנֲאָה אָתְרְמַהְִּב ןָמָה יִכי :יםָהיֵלא יֵכָּדְרְמ בֵתְּכ"רְׁשַא 'תֶאְ
 לְרּּגַה אּוָה רופ 'לָּפַהְו םֶדְּבַאְל םיִדּוהְיַהלַע בשָח םיִדּוהְיַה"לְּכ
 וִּתְבְׁשֲחִמ בּושי רַפַּסַה-םַע רַמִא ְךֶלּמַה ינפל יהָאבְבּוי5 :םֶדְּבַאָלְּו םַמְהָל
 -לע ויֵנְּב-תֶאְו ותא 'ּוְלָתְו ושאר-לע םיִדּוהְיַה-לע בְׁשְח-רַׁשַא הַעְרָה
 *פ-לע" רּוּפַה םש-לע יםירּופ הָלֲאָה םימַל ּואְרְק ןפ-לע5 :ץַעָה
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9,27—10,3 ESTHER 1159 

 :םֶהיִלַא עיֶּנַה הָמּו יהָבָּכ-לע' ּואָר"הַמּו תאָּזַה תֶרָגאַה יַרְבְּד"לּכ-לַע
 םָהיֵלֲ םיִנלֵּגַה-לְּכ לַעְ םֶעְרַלַעְו םהילעו םידּוהיה ילו ומפקד
 ָּנמְזְכְו םֶבָתְכָּכ הָלֶאְה םיִמָיה יִנָשתֶא םישע תָיָהְל רובעי אָלְ

 רּוָ רוכב יִשַעְְו םיְִָזִג הָלאָמ םיִמְַּהְו* :הָנָׁשְו הנ"ל
 הָלאָק םיִרּופַה ימיו ריִעָו ריִעְו הָניִדְמּו הָניִדְמ יהָחּפָשִמּו הָחְּפָשִמ
 יבּתכתויפ פ  :םַעְרּזִמ ףּוסיאל םֶרְכְזְו םיִדּוהיַה ומ ֹורָבֲעַי אָל
 תֶא םיקל ףקת- לּכ-תֶא ייֵדּוהיַה יִכדְרַמּו ליחיִבַא-תב הָכָלּמַה רתְסֶא
 םיִדּוהְיַה"לְּכ"לָא םיִלָפְס יחוס :יתיִנְׁשַה תאָּזַה םיִרְּפַה תֶרנֲא
 םֹולְׁש יֵרְבְּד ׁשורוְׁשֲחַא תוכל הָניִדָמ ּהָאַמּ םיִרְׂשְעְו .עַבָשלֶא
 םֶהיִלע םיִק שא םֶהיֵּנמְזִּב הָלֲאְה םיִרָּפַה יִמְיתֶא קלי :תָמָאְו
 םעְרַזלעו םֵׁשְפַנילע ומיק רשאכו יָכְלַמַה רַּתְסָאְץ ידּוהיה יִכְּרִַמ
 הלאה םיִרְּפַה יִרְבִּד םִיִק רָּתְסֶא רָמִאְמּו* :םָתָקַעזְו תֹוִמֹוצַה יֵרָבַּד
 ס  ורָפַּפַּב בֵּתְכַנְו

 הָׂשֹעַמ"לַבְו :םִיַה ַיֵאְו ץֶראָה-לע סמו שרשחא ְּךְלַּמַה השי 10
 םהדאולה ףלמה ול רֶׁשֲא יִכָּבְרֶמ תל תַשְרַפּו ּותְרּובְנּו זפקת
 יִדּוהְיַה יִבָּדְרַמּו יִּכ :םֶרפּו ידָמ יכלמל םיַמָּיַה יִרָבִּ רפֿס-לע םיִבּותּכ
 בוט ׁשֶרּד ויָחֶא ברל יִוצְרוי : םילוהיל ודנו שורושחא ּךְלַמל ּהָנׁשַמ
 :וערו-לכל םולָש רַבֹרְו ומעל

 26 © crrp | 3 >3 | 27 * >5 || * א לָּבְקְו R), 0 ml: MSsכַל vel ּולְּבְקְו |
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DANIEL  דניאל 

 רַצאָגְדּוִבנ אָּב הָדּוהְיְְּלַמ םיִקְֹהְי תּוָכְלַמְל שולש תָנְׁשִּבי 1
 דָּךְלַמ םיקָיוהיתֶא וב יִנדַא ןתיופ :ָהיֶלָע רציו םֶלָשּורְי לָבְּבּךֶלמ
 'ויַהְלֶא תיִּב" רַעְנְׁש-ץֶרֶא םַאיביו םיּהלֶאָהתיב לכ יִתצָקִמּו הָדּוהְ
 זנְפְׁשאָ למה רַמאיו :ויֵהלֲא רצוא תיֵּב איבה םיִלָּכַהתֶאְ
 :םיִמּתְרַּפַהְְִמּ הָבּולְמַה יעַרְזִמּו לאָרְׂשִ יֵנְּבִמ איִבָהְל ּויָחיִרָס בר
 -לָבְּב םיִלָּכְשַמּו הֶאְרִמ יִבּוטְו יםּואמילָּכ םֶהָּב ןיִא רֶׁשֲא םיָדְלְי

 ליה מעל םהְּב חָּכ לַשַאו עף ניִבְמּו תעד יעד הָמְבֲח
 םֹוי"רבְּד ּךְלַמַה םֵהָל ןמינ5 :םיִּדְׂשַּכ ןוׁשְלּו רָּפְס םֶדָמְללּו ךלמה
 םֶתָצְקַמּו שולש םיִנָש םלדנְלְוי ויֵּתְׁשַמ ןַײמּו למה ינָּבַתַּפִמ ווי

 לֶאְׁשיִמ היננֲח לאנד הוה יבמ םֶהְב יהי יה נפל ודמי
 רצאַשטֶלַּב לאּיַנְרְל "םַשינ תומש םיִסיִרָּפַה רש םֶהָל םֶשיַוז :הָיְרועו
 םֶשִיַ* ם :וְנָנ דבע "הירזעלו ּךָשיִמ לאָשימלּו יףררש | היננחלו
 שקביו ויתְׁשִמ ןיבּ ךלָמַה ןּבְתַפַּב לאָנתודאל רֶׁשֲא ובל" לע לאנה
 דָסָחְל לאינְּדיתָא םיִהְלָאָה תי :לֶאְנתִי אל רשא םיַטיִרָּפַה רֶשמ

 אָרְי לאנרְל םיִירְפַה רש רֶמאניי :םיקירָפה רש יַגְפל םיִמֲחרַלְו
 רֶׁשֲא םֶכיֵּתְׁשִמתֶאְו םֶכְלַכַאמְתֶא הָנַמ רֶׁשֲא ךֶלֶמַה יִנדַאתֶא יִנַא
 -תֶא םָּתְביַחְו םֶבְיִּ רֶׁשֲא םיִדליהמ םיִּפְעְז םֶכיִנָּפתֶא הָאְרִי מלי
 יםיִסיִרְפַה רש הָּנִמ רשא רַצְלמַהילֶא לאנד רָמאיני: :ךְלִמל ישאר

 םיִמָי ךְְֶבְעתֶא /אָנְיסנ < :הֶיְרעו לֶאָשיִמ היְננֲח לאנה
 ְיִנפָל ּואְְיְיי :הָּתְׁשִנְו םימּו הָלְכאָנְו םיִעְרּזַהְִמ ּונָלונְּתְו הָרָׂשֲ
 Cp r, 1 al loc huj libr ubique sine א 6( צ 18 | 2 * ®Var תצקמו 6( צ 15.
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1,14—2,10 DANIEL 7 Es 

 ּהָאְרִת רֶׁשֲאְַו ְּלֶמַה ֵּבְתַּפ תֶא םיִלְכָאָה םיִלָלְיַה הֵאְדַמּו ּוניֵאְרִמ
 :הָרְׂשֲע םיִמָי םָּפנִיו הָּנַה רָבָּדל םֵהָל עֶמְׁשִיניצ ְּיָדָבֲעבִע הָׂשֲע
 "לָכְ-מ רָשְּב יִאיִרְבּו בוט םֶהיִאְרִמ האְרִנ הָרָׂשֲע םיִמָי תֶצְקִמּו
 םנְּבְתַּפזתֶא אשנ רַצָלַּמַה יהי ָָלַמַה גּבְתִפ תֶא םיִלְכָאָה םיִדָלְיַה
 םָּתְעַּבְרַא הָלאְה םיִדָליַהְוז :םינעְרַז סת ןְתנְו םֵהיֵּתְׁשִמ יי
 ןיִבַה לֵאינָרְו הָמְכְחַו רַפַסלְבְב לָָּשַהְ עֶּרַמ םיִהְלֲאָ םֵהָל ןֵתְנ
 םָאיִבַהְל למה רמָא"רָשַא םיִמיַה .תַצְקַמְלו :תומלחו ןח
 אלו למה םָּתִא רָּבדְיִני :רָצְנְדַכְבִנ יִנָּפְל םיִסיִרָפַה רש םָאיִבו
 למ יִנָפְל ּודָמעַיַו הירזעו לֵאְׁשיִמ היְננֲח לאו םֶלָכַמ אָצִמַנ

 םָאְצִמִיַו ףלמה םֶהַמ ׁשקבירְׁשַ יהָניִּב תַמָכָח רַב לוס
 יָה :ותּוכְלמלֶכְּב רֶׁשֲא יםיפְׁשַאָה םיִמטְרַחַה-ל לע תודָי רשע
 יםִיְּׁש תַנְׁשבּוו2 | ם :יִךלמה שרוכל תַחַא תגש"דע לאנד
 ותְנָשּו חור םֶעַפְתִּתַו תֹוָמֹלֲח רַעָנְדכב םֶלח רַצְנְדְכְבִנ תּוכְלַמל
 םיִפְׁשַכְמלו םיִפָשַאל םיְֵּמְרַל ארק הלמה רָמאו> :ילע ' הָתְיַהְנ
 רַמאּיפ :ךלמה יִנָפְל ּודְמַעַיַו ואביו ויתמְלַח למל ריִּנַהְל םיִלָשּכלְ
 ןרּבְדיו+ :םֹולֲחַה"תֶא תערְל יִחּור םַעפּתַ יִּתְמלֲח םולח ךלמַה םהל

 יתיִמְרֲא למל ישבה
 יהָגְעפ :אּוַחְנ אָרְׁשִפּו ידיָדְבעל אָמְלָח רמָא יִיֲח ןיִמלֲעַל אָכְלַמ

 אָמְלָח יִננּעְדֹוהְת אֵל ןֵה יאָּדזַא יּגִמ הָתְלִמ 'ִּיִּדָשְכְל רַמָאְו אָּכְלמ
 הרׁשִפּו אֹמָלָח ןַהְו :ןּומְׂשִתי יֶלְְ ןּוכיֵּתָבּו ןּודְבַעְתִּת ןיִמְרַה ּהֵרָׁשִפּו
 אֵמְלַח ןַהָל יַמְדַקְומ ןטְּבקִת איש רֶקיַו הְָּבִּו ןֵגְּתמ ןוחְקְּת
 יַוְדְבַעְק רֶמאָו אָמְלֲח אָּכְלמ ןיָרְמָאְו תונָיְנִת געז יַנְוֲחַה ּהָרְׁשִפּו
 אָנְּע יד הָנֲא עַד ביִצִַמ רַמָּאְו אָכְלִמ הָגָע :הָוחְהְנ הָרָׁשִפו
 "ה יִתפ=+אָתְלִמ יּנִמ אָבְנַאְדיִ ןּותיִנֲח יד לֵבָק לב ןיִנְבְז ןּותְנַא
 הָתיִחְׁשּו הָבדַכ הל ןוכְתַד איָה-הָדֲח יִנֹנעְדֹוהְת אָל אָמְלֲח
 0 ּורַמָא אָמְלֲח ןּהל אָנּתְׁשִי אָנְדִע יד דע ימה .רמאמל \ ןּוְנַמְה
 דאָל ןיִרְמַאְו אָּכלַמםֶדָק | איּדְשכ ונעו :יִנָנְוחְהְּת ּהָרָשּפ יד עְנאָ

 13 קזס הָארת | 15 7MSS 0A om || 16 cfv זז | 20 °° 60 הניבו הָמכח | 6
2r prb nonn vb exc | Cp 2, 1° prps Ny DW, cfםיפשאהו |  Vrs12155  

eyévero; prps NTT), cf 6,19; Gn 31,40; 5% 6,1 | 4 * prb1,3.5.18 | ל 0  
QI, id |ףידבעל, 0 ףךבעל || 5 * קזקפ הָנַע, 61 3,24 | ל א אָיְד--  KX866 | ל  

v 10 | > Var® א | 7 080 ּהרשפו || 8 8 ubique ;ק' 1 prb ubique לֵבְקלְּכ | 
 מה : 8 mireןותְנַמדְזַה  autןּותְנַמּדְִה  Q pl MSSןּותנַמְזַה ל מזה, 9%
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 יד לבקלְּכ הָיְוִחַהְל ילכוי אָּכְלַמ תַלִמ יד אָּתְשְּבִילַע שָנָא יתיא
 :ידשכו תשא םטרח -לֶכָל ילָאְׁש אֶל הנד הָלַמ טיִלָשו בר למל
 םֶדָק 'ּהָנּוחְי יד יֵתיִא אל ןְרָחֲאָו הָריִִנ לאש הבלמיד אָתְלַמְו
 לבלב : יִהותיִא אָל אָרׂשְּב"םע ןוהךדמ יד יהל הל אָּבְלַמ
 - יִמיֵּכַח לכל הּדְבוהְל רמאו אנש ףצקּו סַנָּב אָּכְלִמ הָנְּד
 :הָלָמְקִתַהְל יִהוְרְבַחְו לאי וָעְבּ ןיֶלמקְתְמ אָיִמיִּכַחְו תקפָנ אָתְדְו

 יד אָיַחְּבטְבַר ךויראל םעְפּו אָמע ביִתֲה לאי ןודאּביי פ
 אמיל ְּךוירְֲל רַמְו הָנְעי :לָבְּב יֵמיִּכַחְל הָלְטְקְל קֶפְג יד אָּבְלִמ
 עדּוה אָתְלַמ ןידֲא אָכְלִמ קמ הָפְּצִחַהִמ אָתְד הָמ"לֲע אָּכְלַמהיִד
 ּהל"'ןתְבִי מז יד, אָפְלמְןִמ הָעְבּו לע לאיְנְדְרי< :לאָיְַדְל וירא
 הָנְננֲחלֹו לזא ּהָתְיְבְל לאּינָ ןירַאיז ם | אָּכְלַמְָל הָיְוְחַהְל אָרׁשִתּו
 םֶדְקְְִמ אָעְבַמְל ימי :עדוה אָתָלִמ יִהֹוְרְבַח הָיְרזְעו לאָשיִמ
 רֶאָשדםַע יִהְורְבַחְו לאַנד ןּודְבוהְי אל יד הָנְּד אזְר"לע איש הלא
 לאנד | ןידא ילג אזר :אילילדיד אָוְזֶחְּ לאל ןידא 9 :לָבְב יִמיִּבַח
 רַמָאָו לאי הָגָע>י :אָיִמְש הָלֲאָל ָךְרָּב

 איה הל" רוב תמכה ד
 ןיִכְלמ םיִקָהְמּו ןיִכְלִמ הֵּדעַהְמ אינֲמו אירע .אנְׁשַהְמ אּוהְיי

 :הָניִב יֵעְדָיְל אָעְדְנמּו ןיִמיִּנְַל אָתְמְכָח בֵהָי
 אָכֹוׁשֲחְב הָמ עַדָי אָתְרְּתִסִמּו אָתָקיִמַע אֶל אּוָה

 ייִּתָהְבֲא ּהָלֲאוַָּליג :אָרְׁש ּהַּמִע אָרֹיהְנּו
 יִל יֵּתְבַהְי אָּתְרּוְבְנּו אָתְמְכָח יִּד הָנֲא בשמו אָדֹוהְמ
 :אְנּתעֶדוה אָכלַמ תלמיד ּךָנִמ אָניִעְבְדיִּד ,יִנָּתְעַדוְה ןַעְכּ
 יִמיִּבַחְל ארְבוהל אָכלַמ יִּנַמ יד ךויְרֲא-לע ילע אונ הָנְּ לבלב
 אָכְלִמ םדק ינלָעַה רבּוהְּת-לַא הב ימיִּכמְל ּהֵלירַמַא ןכוי לזא לָבָב
 לעֶנֲה הָלְּבְתַהְב ךוירא :ןיִדָא5 :אָּוַחַא אָּבְלַמְל אָרְשַפּו
 אָתּולְ יבמ 'ִרַבָנ תַחַּבְׁשַה"יִּד הל"רַמא ןְכְ אָּכלמ םדק לאינרל
 יד לאל רַמֶאְו אָּכְלַמ הָנָע* :עַדּוהְי אָּבְלמְ אָרְׁשִפ יד ידו יד
 זס *] לכי cf 3,29; 5,16 || * VarS לאש | < 8 ףשַא ? | זז * Var א ןרֶהָאְו

id 3,22 |הפצה,  dub, prps DD: 0( | 15 Hillהנ | 12  Var0 ןְרָחָאְו || ל  
lcQ MSSאָריַהְגְו  Kךְִּתְנִי | 20 9 אָת--, 4 23 | 22  Var®ןַמְז | ל  Var®16 *  

Var®יתהבא || ל קזק תבהי | 24 * 16 101158 0 | ל  MSS cארוהנו || 23 * ק 
prb add.יד | ל-ל  + ml: MSSינלעַה || 25 *  
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 :הָרָשְּפּו תִיַזֲחייִד אֵמְלֲח יֵנָתְעָדֹוִהְל לַהְּכ ְּךיִתיִאָה רַצאִׁשְטְלַּב ּהַמְׁש
 ןיִמיִּכַח אָל לֶאָש אלמה אָזְר רַמָאְו אָּבְלַמ םֶדָק לאנד הָנָע>ז
 ּהָלֶא יֵתיֵא םֵרָּביפ :אָּכלַמְל היוחהל ןיִלכ ןיִזְג ןיִּמְמְרַח ןיִפְׁשֲא
 תיִרֲחֲאְּב אנֲהָל יַד הָמ רֿצנדכּובנ אָּכְלַמְל עדוהְ ןיִזְר הָלָנ אָּימְִּׁב
 יהְּתְנַא* פ :*אּוה הָנְּד יֵּבּבׁשִמ-לע ּךָשאר יֵוְזֲחּול דֹמלֲחי איַמֹו
 אלו הָנְד יֵרֲחָא לאוהל יד הָמ ּוקלְס ְּךְבּכְׁשִמ-לע 'ֶּדיִנֹויְעַר אָּכְלַמ
 מ יב יֵתיִאיִד הָמְכָתְב אל הָנַאופ :יאָנָהְל ידהָמ ָעְדוְה איור
 ןּועְדּוהְי אכלמל אָרׁשַפ יד תֶרָבְּדדלַע ןַהָל יל יל הָנְד אָוְר איחד "ל
 םלַצ ולאו תיֹוַה הֶזָח אָּכלַמ הֵּתְנַאפפ סם ::עַּדָנּת ְּךַבבִל ינֹויְעַרְו
 אּוָה 2 :ליִחְּ ּהָוָרְו ךלבקל םֵאָק ריִּתַנ ּהָויַזְו בֵר ןּכְד אָמְלַצ איִּגַש דַח
 ּהָתְכְרִיְו יִהועַמ ףֶסְב יד יִהֹוֲעָרְדּו יִהֹוְרֲח בט בֵהְדיַד השאר אָמְלַצ

 :ףסח יד וה לזרפ יד ןיהָּגמ יהולגר לפי יהוקשי :שָחָכ יה
 "לע אָמְלְַל "תָחמּו ןיריב אָל"יּד ֶבָא תֶרָזּגְתַה יה דע ָתְיַוַה החי

 הָרֲחכ יִקְּד ןידאַּבS5 :ןֹומַה "תקִּדַהְו אָּפְסַחְו אָלְוְרפ יד יֵהֹולְגַר
 טיקדיִרּדַאְִמ רֵּעְּכ וה אָּבֲהַדְו אָפְסַּכ אָשָחְנ אָּפְסַח אָלְזְרַפ
 תָחְמִדיִּד ו אָנְבַאְו ןוהֶל חַכֶּתָשָה-אל רֵתֲא-לְכְו אחור ןומַה אָשְנּו
 ָּרָשַפּ אָמְלַח הנד :אעְרַאהלָּכ תאמו בב רוטל תוה אָמְלַל
 איִמש ּהלא יד איכלמ ףלמ אבל הָתְנַאְל 2 :אָּכלַמ םֶדָק רַמאָג

 נב ןיֲָד יָד"לָכְבוֿ :ֶליבַה אָרְיִו אּפקִתו אָנְסִח אָתּוכְלַמ
 "התנא ןֹוָהְְכְּג ּךַמלְׁשַהְּךָדיִּב בֶהְי אָיִמְשףָעְו אָרְּב תויח אָׁשְנֲא

 גמ 'אערא יִרֲחֲא ּוֵכְלַמ םּוקִּת ְּךְרְתַבּופ :אָבַהְד יִד הָשאְר אוה /
 ּרכְלַמּופ :אָעְרֲאלָכּב טלשת יִּד אָשֶחְנ יד יִרָחֶא 'ַאיִתיִלְת ּובְלַמּו
 לׁשֲתְ קַָּהְמ אָלְזְרַפ יִד בקהל אָלְזְרפַּכ הָפיִקִת אֵנֲהָּת יֵאיֵעיִבְר
 איגר הָתְיזַחְיִדְוי :עְרַתְו קת לאל יֵעעֶרְמדיּד אלזְפְכְ "אל
 הֶוָהֶּת הְניִלפ וכל לזר ןוַהָּנִמּו רֶחַּפְדיִד ףסַח ןומגמ יאָתְעְּבִצֶאְו

 בֵרָעַמ אלורפ הָתָיַזִח יִּד לָבְקִדלָּ הב-אוהל אָלְזְרַפדיִד אָתְּבַצַנ"ןִמּו <

 26 א ךיִתיִאַה סְּךְתיֵאַה | 28 == 360; >6 | ל-ל ex 7,1 | צ 20 306 | *א
 הָתְנַא 0 ּתְנַא, 0 + 31.37 6 | * א ףינ-- 0 ךֶנ- | 5 8'ְהָל | 31 Vaז א םיִאק

i4 415 |0 םֵאָק | 33 * ןוהנמו, ןוהנמ; 0 ןיַהְּנִמְו ןיִהְּנִמ; 1 ןָהָּנִמּו ןַהָנִמ,  
id 45 |35 | 5 8 תקדהו,  ia45( | * טה תחמו,  (cf6 60 אָרּוטְמ  prb ins34 *  

 35 ®Var תאָלַמּו aut "תַלִמּ | 38  ןירָאְד, 0 ןיריד | 39 * א אערַא, 0
bb prbעַרַא | * א אָיָתיִלְת 0 הָאְתיִלִת | 40 * א אְיֲעיִבְר, 0 הָאְעיִבְר |  

add; >0 | 41 3% סזל add. 
 למ" :
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 תַצְקדְוִמ ףסח ןוהּנִמּו לזרפ ןוהְנִמ אילְנַר תֶעְּבְצְאְוי< :"אניט ףסחּב
 אָלְזְרַכ תיזח יַד :הָריִבְת אוָהְּת ּהָנִמּו הָפיִקַת הָוֲהָּת אָתּוכְלַמ
 ןיִקְבּ ןְנֲהְלאָלְו אָשְנַא עֶרזִּב ול ןיִּבְרַעְתִמ 'אָניִט ףִסַחַּב בַרָעִמ
 ןוהימויבּו< :אָּפְסַחְםַע בָרָעְתִמ אל אָלְזְרַפ יָדְכיאַה הָנָּד"םע הנד
 לָּבְחְתִת אָל ןימלע יד לכלמ איַמְׁ הָלֶא םיִקְי ןּונַא -אַָבְלַ יד

 אָתְוכְלִמ ןילֲאלְּכ ףסֶתְו קב קֶבְתְׁשִת אל ןָרָחֶא םעָל הול
 ןְבָא תֶרְגִתַא אְָרּוטַמ יד ָתִיֹזֲח"יְד לבקְלֶּכ66 :אָּימְלֲעְל םָקְּת איִהְ
 2 ּהָלֶא אָבֲהַרְו אָּפְסַּכ יאָּפְסַח אָשְחְנ אָלְזְרַפי תזה 5 אלדד

 דִגְס srs ףהולנַא-לק לָּפָנ רצְְְכּובְנ אפלה דאב ס
 -ןמ רַמָאְו לאזגַל אָּכְלַמ הָנְעּז :הל הָכְפַנל רַמָא ןיִחהיִנְו ּהָחְנִמּו
 ִּתְלַכְי יד ןיִזְר הל ןיִכלמ אָרֲמּו ןיִהְלֲא ּתלֲא אּוה ןוכהְלֶא יד טשק
 ןֶאיִגש ןֶבְרֶבִר ןְגִתמּו יֵּבַר לאגר אָכְלַמ אפ :הָנְד אָזְר אָלְגמְל

 יִמיּכַת"לָּכ לע ןיִגְנַס"בַרְו לבב תַגיְִמילְּ לע הָטְלָשַהְ .הָלְ"בַהְ |
 לבב תַניִדָמ יד אָּתְדיִבע לע יֵנַמּ .אַכְלַמוִמ אֲעְּב לאָיִנֶדְוי :לָבְב

 ס  אָבְלַמ ערְתּב לאּינְָו וגְנ דבעו ףשימ דרש
 הָיְתְ ןיִּתָש ןיִמַא ּהַמּור בהְדדיִד םלֶצ דבע 'אָּכְלַמ רָצְנְּוְבְני 8

 'אָּכְלַמ רַצְנְדְכּוְבְנּו> :לָבַּב תַניִדָמְּב 'אְךוד תעֶקְבַּב ּהמיקַא תש ןיִמַא
 אָיִרְבְדְג איִרְזְנְרִדַא אָתְוֲחַפּו אינְגְס אנְפְרּרׁשַחַאל ו 'שנְכמְל חלש

 םיִקַה יד אמל תֶּכְנֲחַל אָתֲמְל אָתְניִדַמ ינטְלָש לָכְו אתת איִרְבַתְ
 אַתְוחפּו אָיִנְגְס אלנפרּרשחא ןישגַבְתַמ ןדאָּב :אָּכלַמ רַצָנְדַכּובְנ
 תּכְנֲחַל אָתָניִדַמ ינטלש לכו איָּתְפִּת אִּיַרְבָתְּד איְרְבְדִ אָיַרְזנרַדַא

 םיִקְה יד אֿמְלַ לבל ףימאקו אכלמ רַעָנְדכּובְנ םיקה יִּד אמל
 :אינשלו אָיַמְא איִמְמַע ןיִרְמָא ןֹוָבְל לת אָרָק ָּזֹורָכְו :ירצָנְכבנ
 ןיִרַּתנספ 'אָכְּבַס יסּרְתיק אָתיִקֹוְרְׁשַמ אנרק ילק ןּועמשת-יד אָנּרעְּב

add, >0 | v 42. 43 prb add | 43 *lc mlt MSS 0 Vrs ‘T}|ל ₪  ar 
autc v 35אפסח  'D6 60 'נ  autיִדָּכ אה || 45 ° 1  frt add, >0 | 5 Var®ל  

propter cp 3 add? || Cp 3,1° 60+ éroug Gkrwkaidekdrou ||ג 'ח 'פ | צ 49 ' 

 ל 6 + סוסואששע ח6\6ו6 kai שש ק06 kali mdvrag ד006 karoikodvrac (ח] 6

Ewg AiBioriag || 5 6 rod repiBoAov, 0 Aeepa | 2 5 6 +יף6 676 "ןטסואה6  

 000ו\6שע kai אטקו6סשש rfc oikouuévng 66 | ל ins 6 6 איִמָא אימְמע לָּכ

 א[ cf v 4.7 et Paseq || © KMSS איתְפִת, QMS יִאְתְפִּת | 3 * א ןיִמַאָקְ 0
 ןיִמיָקְו | ** >6 | 5 * Va ןלָק טז \לק | * א סֹרָתיִק גטז סרתיק, 0

Dקָתר, id 7. 10. 15 | > Var® כבש 
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 םיִקֲה יִּד אָבַהּכ םֶלָצְל ןודְנְסִתְו ןלְּפִת אָרְמַז יִנֶז לֶכְו הָינְּפִמּוס
 -אֹונְל אָמְרִתִי אָתְעְׁש-הַּב דגְסִיו לִי א אליו :אּבלַמ רַצָנְדַכּוְבְנ
 אַמְמע-לַּכ ןיעֶמְׁש יָדְּכ אָנְמְז הב הנד לֶבְקְלּכ :אָתְדקְ ארונ ןותא
 ןיִלְפנ אָרֲמז יז לכו ןיִרֿטְנסּפ אָכְּבׂש סְרתיק אָתיקורשמ אָנְרִק לק
 רַצָנְדַכּובְנ םיִקַה יִּד אָבַהִּ םֶלצְל ןיִדְנָס אינָשלו אָיִמִא אימֲמַע"לָּכ

 :אָבְלַמ
 ןוהיצְרק ּולֵכֲאו ןיִאְָּׂשּכ ןיִרְבִּג ּובְרְק אָנְמִזזּהַּב יּהָנְּד לבְקְלֶּב*

 :יִיֲח ןיִמלֲעַל אָּכְלמ אָּבְלַמ רצְנְדכובנל ןירְמָאְו ונע :אְיְדּוהְי יד
 אתיקרשמ אנרק יל עמשיײי ׁשנֲא-לַכ יד םעט ָּתַמׂש אבְלמ הָּתְנֲאפ
 םֶלָצְל דּנְסִיְו לֵּפַי אָרָמְז יז לכ היְנֲֿפיסְו ןיִרָּתְנסִפ אָכְּבִש סוָתיק
 :אָּתְדְקִי אָרּונ ךּותאראוגל אָמְרְתִי דָּגְסִיְו לָּפִ אל"מ :אָבַהְד
 לֵבְּב תַניִדָמ תַדיִבע-לַע ןֹוהְתי תיֵנַמ"יִ ןיאַדיְהְי ןיִרְבָּנ יֿתיִאיק
 םַעַט אכלמ לךילע ּומָשאְל לא אּיַרְבְּג ֹונְנ דבענ ךשימ ךרדש
 ןידאְּבִיפ ס :ןיֵדְנְס אל תְמיִקַה יד אָבַהּד :םָלצלּו ןיחלּפ אל יָהָלאָל
 ןידאּב נָנ דבעו ךשימ רושל היָתיְַל י ֹרַמֲא אָמֲחַו ןגְרּב ֵענְדכּובְ
 אָֹּצַה ןו והל רַמָאְו עָגְדכּוְבְנ הָנָע < :אָּכְלַמ םָדק ויֵתיַה ךֶלא אָיִרְבְּ
 אבה םֶלָצְלּו יל ןּוכיִתיִא אֵל יהלאל ֹונְנ דבעַו ךשימ ךררש

 "יד אָבְּדעְב יד 'ןידיתע ןוָכיִתיִא ןה עי :ןיִדְנַס אל תֶמיֵקֲה יד
 הָיְנפְמּוסְ ןירּתְנסְּפ אש ריק אָתיִקְרׁשמ אג לָק ןּועְמְׁשת
 ןּולָּגְסִת אֶל ןהְו תֹדָבעיִד אָמְלְַל ןודָנְסִתְו ןָּלְּת אָרְמָז יְז לָכְ
 יִד ּהָלֶא אּוָהְְוִמּו 'אָּתְדְקִי אָרּונ ןיִּתַא-אֹוָנְל ןּומְרְתַת אֵתְעַׁשּהַּ
 אָכְלַמְל ןיִרְמֲאְו ֹוגְנ דבעו ךשימ ךרדש ונע :ייָרדְוַמ נבי
 יִתיִא ןָה ל ְָתּובְתהל םָנְתַ הָנְּד"לַע אָנְחְנא ןיִחָשַחדאָל רַצָנְדַכּוְבְנ
 אָּתְדִקִי אָרּונ ןּותאןִמ אָנְתּובְזיִׁשל לכ ןימְלפ אָנֶחְנַאְדיִד אָנָהְלַ
 ָךיִהְלאָל יִּד אָּבְלַמ ךל"אוהל עידו אל ןהְ :בזישי .אָבְלמ ּךְידְִמּ
 ןִיִדאָּבִּפ ם  דָּנְסנ אָל ָתְמיִקַה יָד אבה םֶלְָלּ ןימלפ אָנַתיִאְדאְל
 ּךָשימ רְרְׁש-לַע ונָּתְשֶא יָהופְנַא םלָּו אֵּמֲח יִלֵמְתַה רַצְנְדְכּוְבְנ

cf v 5. 10. 15 |ןירטנספ,  Vars -jp71 | וc 15MSS Vrs N)JBiD|6  
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 :היָדמְל הָזַח יד 'לע הָעְבׁש-דַה אָנּוּתַאְל ַאזַמְל רַמֲאְו הָנֲע ג דָבֲעַ
 וגָנ דבעו ּךׁשימְְּררׁשִל הָתְּפַכְל רמַא הָלְיַחְב יִד ליַח"יִרָבַ ןיִרְבְְלּוי
 ןּוהיִלָּבְרסְּבי ּותפְּכ ךלא אָירְבִג ןידאּביי :אָּתְדְִי אָרּונ ןּותאָל אָמְרַמִל
 :אָּתְְקְי אָרּונ ןּותַאדאֹונל וימְו וישב ןֹוֲהתְלְּבְרַכְו 'ןוהיִׁשיֶטַּפ
 הָריִּתַי הזֶא אָנּותַאְו הָפְצִחַמ אָּכלִמ תלמ יִדְְמ הָּנְּד לֵבָקלָכ>י
 אָביִבָש ןומה למק ּוגְג דבעו ףשימ ךְרְרשֶל וקפה יב ךלא אַרב
 ולְפְג ֹוָנְג דבעו ךשימ ךרדש ןוהְתְלְת ףלא אָּיְרְבְנו יי :אָרּונ יד
 אָּכְלַמ רַעָנְדַכּוִבְנ ןידַא' ם :ןיִתְּפַכְמ .אָּתְְקִ אָרּונ"ןּוּתַאדאֹונְל
 הָתְלִ ןיִרְבְג אְלֲ יִהֹורְבְּדַהְל רַמָאְו הָנְע הָלֲָהְּבִתַהּב םקו ּהנְּת
 :אכלמ אביי אָבְלמל ןירמאו "גע ןיִתָּפַכְמ .ארּונאוגל אָניִמְר

 אלּונדאונְּב ןיכלהמ ןירש הְָבְא ןיִרְְג הֹוָח הָנַא"אָה רַמֶעו גע
 ס | :ןיִהְלָארבְל הָמָּד יִאיִעיֵבְר יה הורו ןֹוָהְּב יֵתיִאדאָל .לֵבֲחַ
 ךררש רַמָאו הָנָ תק אָרּונ כ ותא עַרְתְל רְְדכּובְג בק א

 אנקרה ןישגכתמוז :אָרּנ אטרמ גג רבעו שמ רש
 אונ טלְׁשאָל יד ךלא אָיִרְבְנְל ןִיוָח אָּכְלַמ יִרְבְַּהְ אָתְוחפּו אּיַנְנַס
 ַחיִרְו ונָש אָל וילבר ְךרָחְתַה אל ןֹוהְׁשֹאַר רעש ןוְמְׁשנב
 ךַרְרְׁש"יִּד ּוהֲהְלֲא ְיֵרְּב רַמָאָו רַצְנְדכּובְנ הָנָע :ןוהְּב תַדֲע אל רג
 ּוצֲחְרִתַה יִּד יִהודְבַעְל יבְזיִׁשְו כאל חלש יה ֹוגְנ דבעו לשימ
 ןודנסו"אלו ןוְַלְפײאָל יד ןוהיָמְׁשְנ ובָקיו ויגש אָּכלַמ תלמּו יֵהֹולֲע
 ןָשלְו הָּמֲא םעדלְכ יִּד םַעָט םיִׂש יִנְמּו>פ :ןוָהַהְלאל ןהְל ּהָלֲא-לֶכְל
 דַבַעְתִי ןיִמְַּה אוגנ דבעו ףשימ ףךרדש-יד ןּוהֲהָלַא-לע הָלָׁש רמו
 הָלְצַהְל לכי ןְרֲחָא הָלֲא יִתיִא אֶל יִּד לָבְקְלָּכ היַּתְׁשִי יל ּהָתיַבּו
 ס: :לָבְּ תניִדְמְּב גג דבעו ךשימ ףרְרשל חֶלֶצַה אָכלַמ ןידאַּבפ :הָנְדַּכ
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 -לֶכְּב 'ןירָאָדיִּד איִנָשְלְו אָיַמָא אימָמע-לֶבָל יאָכְלַמ רצָנְדכּוְבְני
 איִלע אָהְלַא יע דָבָע יִּד אָּיַהְמַתְו אָּיַתֲאּ :אנְׂשִ ןוכמלש אֵעְרַא
 :היוחהל ימדק רפש

 ןיִפיִקִת הָמָּכ יִהּוְהְמְתְו ןיִבָרְבַר הָמְּכ יִהֹותֶא
 :ירָדְו רָּדםַע הָגָטְלָשְ םַלָע תּוכלמ הָתּוכְלמ

 םֶלֵח* :יִלְכיֵהְּב ןנעֶרְו יִתיִבְּב תיוה הָלָש רַצְנְדַכּוְבְנ הנַא'ז 4
 יֵנָמּו :יִנגְלַהבי ישאר יוְזֲחְו יֵבּכְׁשִמְ לע ןירהרהו יִנּנלֲחַריִו תיִזֲח
 :יָנֵּנעֶדּוהי אַמְלֲח רֶׁשַפיִד לבב יֵמיִּכַח לכל יֵמָדָ הְלעְנַהל םַעַמ םיש

 ּהָנַא רַמָא אמלחְ אירזְנו לאיִדְשּכ אַפָשֶא איִמַטְרְח *ןיללע דאבי

 ילנה יִמְדָק לע" יִלֲחֲא דעו יל ןיעדוהמדאל ּהָרָשַּפּו ןוהיִמָדְק
 אַמְלֲחְ ּהָּב ןישידק ןיִתלֲא-ַמּ יֵדְו יֵהָלֲא םשּכ רַצאַׁשֶטלּב ּהַמְׁש"יִּד
 ַחּוְר יד תַעְדִי הָנַאויִּד אּימַטְרַח בר רָצאַשָטְלְבִ :תַרְמַא יֵהֹומְדָק
 ּהָרְׁשִפּו תִיָזֲח"יִד יָמלֲח יגָזַח ךל סנָאאָל ור"לָכְו ָךַּב ןישידק ןיֵהְלָא
 תיוה הָזֲח ִבְּבְשַמַע יִשאָר ייִוְזֲחְני :רמָא

 :איִגָש ּהָמּורְו אָעְרַא אוְגְב ןליא ּולָאְ
 אָיִמָשל אָמְמִי ּהָמּורְו ףָקְתּו אָנָליִא הָבְרפ

 :אָעְרַאלָּ ףוסְל ּהתוזמו
 ּהָּבאָלַכְל ןוזמו איש ּהָּבְנֲאְו ריִּפְׁש הָיְפֲעפ

 אָיִמְש יִרפִצ ןוָרָי יֵהֹופְנַעְבּו אָרְּ תויח ולְלַטַּת יָהְותחּת

 :אָרְשְבלָּכ ית הג
 אָיִמְשןִמ שידקְ ריע ולאו יָבָּכׁשִמ-לע ישאר יוזְחְּב תיִוַה הֶוָחיי
 רַמֲא ןֶכְו לָיַחְב אָרְקיי :תָחְנ

 נדה ּהָּבְנִא ּורדבּו ּהָיִפַע ּורָּתַא יִהֹופְנַע וצעְקְו אָנְליִא ּודָּנ

 *ארב [ ee אָיִרְפִצְו יה אָתְויַח דת
Ww :ד 

 *..:ןי*
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 :אָעְרַא בֵׂשֲעב ּהָקָלֲח אָתְויֵחיםעֶו עּבמְצִי אַָּמְׁש לָטְבּו
 ּהָל בֶהְיְתַי אָויִח בֵבְלּו ןֹונׁשְי אֵׁשֹוְנֲאְִמ הבבלי

 :יֵהֹולע ןּפְלְחַי ןיִנְּרע הָעְבׁשְו
 אָּתְלֶאְׁש ןישידק ירמאמּו אָמְנְתַּפ ןיריע תַרְנְּביּצ
 יִּדַמְלּו אָשוְנַא תּובְלַמַּב יָאיָלֲע טיִלְׁש-יִּד איי ןּוֲעְְּנִי יד תֹרְבְד"ֹידֲע
 אָּבְלַמ הנא תיֹזֲח אַמְלֲח הָנְדייפ :יהילע םיקי םיִשְנַא לפשג; הָּנְנְתִי אָּבְצִ
 יִמיִּכַחְד לכי לָבְקלְּ רַמָאו יאָרְׁשְפ רַצאַשְטְלּב הּתְנַאְו רַצָנְדכּובְנ
 ןיִהלֲאיתּור יד לֵהָּכ הָּתְנֲאְו יִנֵתּועְֹוהְל אָרְׁשְּ ןיִלְכידאָל יתוכלמ
 םַמּוּתְׁשֲא רַצאַׁשְמְלַּב ּהָמׁש- יִד לינד ןירָאפ ְּדְּב ןישיּדק
 אַמְלַח רֵצאַׁשְטְלַּב רַמָאְו אּפַלַמ הנע הלהב יֵהְניִעַרְו הָדֲח יהָעָשַּ
 יאש אָמְלֲח hn רַמָאְו רָצאָשַמְלַ הָגָע ידלהביזלא יאָרְׁשַפּו
 אֵטַמְי ּהָמּורְו ףקְתּו הָבְר יִּד ָתיֹוח יִּד אָנְליִא זי :'ִּיִרָעְל הרשו
 ןֹוזָמּו איִנָש ּהֵּבְנֲאְו ריִפש היְעְי :אעְרַא"ילכל יּהָתֹוזֲחו אימשל
 :אָיִמְש יִרָּפַּצ ןשי יָהֹופְנַעָבּו אָרְּב תַניַח רּודְּת יִֹותחְּ הבדאלכל
 אָיִמשל תַמָמּו תֶבְר ְּךֲתּובְרּו תפקְתּו "תיבְר יִּד אֵּכְלַמ אּוְה"הְּתְנַא
 "מו תָחָנ שנק ריִע אָּכְלַמ הָזֲח יֵדְופ :אערַא וסל נטל
 bal אָעְראְּ יִהושרָש ה םרְּב יָהּולְבַחְו אולי ודג רַמָאְ איִמְש

 רש הני יהל פלח נד העבד רע הקל א תי
 ית a :אָכְלמ יאָרָמ-לע תָּטְמ יִ איה ָאיִלָע תַרָזְנּ אָבְלַמ

 עניו דע לע ו ןינש הַעְבְשְו ישב ל אּיִמְש לַטָמּ
 ּורַמֲא יֶדְו* :ָּנִנְתִי אֵּבִצִי דמו אָשְנַא תּוָכְלַמְּב איָלע טיִלְׁש-יִ
 עְּנִת יּד"ומ המק ךל ְךַתּוכְלמ אָנְליִא יד יהושרש רקע קּבְׁשמְל

 12 ל =| 13 < אָשּונָא , ,id 14, lc QNWJN 622 | 14° VarSרַמאַמבו | 1
 היל  | > Kאָשְנַא ] ; id 21 cet || 4 laps calamהָאְלע  | SKN 0"לע 2,30 6
aut (היִלֲע Q ּהֵלֲע | 15. 5 6 + kal 66ט00ד06 ד6 חקש 66 ד koirng ןגסט Ack 
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 קרפ הָקדַצְּב ְּךַיְטחְ ְיֶלֲע רֶפְשו יֵּכְלִמ אָּכְלִמ ןהָלי :אָיִמְש ןָטְלַש יּר
 "לע אָטְמ אָלְב5 :'ָךַתולשל הכרא הוֲהָּת ןה ןֶנֲע ןֶחְמְּב ףתיועו
 לָביַה לע רׂשעירת ןיִחְרי תצְקלי* פ | אָפְלַמ רַצְנְדַכּוְבְנ
 איָה-אָד אָלַה רַמָאְו אָּכלִמ הָנָע7 :הֶוה ךלהְמ לבב יד אָתּוכְלַמ

 :יִרְדַה ריו ינסח ףֶקְְּב ּוְלַמ תיל הָתִַנְב הנייד אָתְִר לָבָּ
 רַצְנְדַכּוְבְנ ןירמא ל לפנ אָיִמָשְמ לק אָכְלַמ םֶפְּב אָתְלִמ דוע8
 אַרְּב תויַח"םעו ןידרט דל אָׁשְנַא"ןמּופ דָנִמ תדע הָתּוכְלִמ אָּכְלַמ
 "יד דע ךילע ןּופְלחְ ןיִנְּרע הָעְבָשְו ןומעטי דל | ןיִֹותְכ אֵּבְׂשְ ףךרדמ
 -ּהֶּביי :ּהָנְנָּתִי אָּבְצִ יד" אָשְנַא תּוכְלַמּב ָאיִלָע טיִלׁשיִד עֶּדְנִת
 ןיִרֹותְכ אָּבְׂשִעְו דיִרָמ אָׁשְנַא"ְוַמּו צנְדכּוב נקלע תפס אָתְלִמ אָּתעַׁש
 הבר ןיִרְׁשְנְּכ ּהָרְעִש יִּב דע עּבטצי ּהַמְׁשִנ אימש לטו לבא
 אּימְׁשְל ו ינוע רַּצְנְדַכּובְנ הָנַא אימו תצמלז ם :'ןירפְכ יִהֹוָרְפַמְו
 תֶרְּדַהְו תַחְּבַש אַמְלִ יחל תַכְרַּ אילו בּותי ילע יִעְּדְנַמּ תַלַטְ

 ירדו רע הָתּובְלַמּו לע ןמְלָש הנמל יה"
 יֵרֲאָדוי אּיִמָש ליִחְּב דֵבָע ָּיְּבַצַמְכְו ןיביִשח הָלְּכ אָעְרַא "יִרָָּבְלְכְוי

 יאערַא] :תְדבע הָמ ּהָל רמאָיְו ּהָליִב אָחֹמִִ יֵתיִא אלו
 לילע בּותְי יִויֵזְו ירדה יתּובלמ ירלילו" ייִלָע בּותיו יִעְּדְנִמ אָנִמְז-ּהַּבפ
 -תַפֲחּוִה הָריִתַי וְבְרּויתּנְקְתָה יִתּוכְלַמ-לעְו 'ןועבי יִנְבְרְבַרְו יִרְבִּדַה ילו
 יִד איִמְש ךלמל = רדַהְמּו םַמֹורְמּו חַבשִמ רַצְנְדַכְבְג הָנֲא כי :יל
 ם :הָלְָּׁשַהְל לָכָי הָיְנְּב ויבְלָהמ יִדו ןיִּ הָתָחְרֶאְ טושק יִהודְבְעמִלכ

 אָפְלא לבקלו ףלא יִהֹונְבְרברל בר חל דע אָכְלַמ רצאַׁשלַּבי 5
 אבה ב הָיְתיַהְליאְרְמַח םעטּבורמַא רצ אַשְלָּבי :הָתָש אָרְמַח
 ןותְׁשיְו יםֶלָשּוריִב יד .אָלְכיַהְמ יָהּובֲא רַעָנְדַכּובְנ קָפְנַה יִּד אָּפְסַכְו
 יִנאָמ ויִתָיַה ןיִדאָּבּי :'הָתְנַחְלּ ּהָתְלְנש יִהֹוֹנְבְרְבַרְ אָּכְלַמ ןוהְּב

 יָתְׁשִאְוםֶׁשוְיִב י 'אָהְלַא תיביי" אלכיהְןמ וקנה יה יב
 24 * א ִיָסִמ 1 6 0 ְּךֶאָמַחַו | * (ג155 סטפ ְתְולָשָל | 26 8 6
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 וחַּבְׁשְו אָרְמַח ויָּתְׁשִאצ ּהָתְנֲחְּו ּהָתָלְנַׁש יֵהֹונָבְרְבַרְו אָּכְלַמ ןֹוהְּ
 הָתַעְׁשהַּב :אָנְבַאְו אָעֶא אָלְוְרפ אָשְחְנ אֵּפְסַכְו אָבַהְד יֵהְלַל
 לֵתְכיָד אָריִג"לַע אָּתְשְרְבְנ לבקל ןּבֶתָכְו ׁשֶנֲאידִי יד ןְעְּצַא לק
 אָּכְלַמ ןידֲאé :הָבְתַכ יִּד אָדְי ספ הֹוָח אָּכְלַמּו אָּכְלמ יִּד אָלְכיַה
 'ּהָתְּבְכְראְו ןיִרָּתְשִמ ּהֵצְרַח יִרָטקְו הנולהבי יִהָניערְו ייהֹוֹנְׁש יִהְויַ
 אָיַרְזְנְו ִאיִָּשַּכ איפׁשֲאל הָלָעָהְ לוּ אָכְלַמ ארק :ןשקנ אדל | אד
 הָנְד הָבְתְּכ הָרָקִייִ שָנָא"לְב יד לבב ימיִּכַחלורַמָאְו אָכלמ הֵנְע
 ּהָראְוַצ- לע אָבֲהד"יִד יאָביִגומַהְ שבלי אנְונרַא יִנָנּוחְי ּהַרְׁשִפּו
 =אָּבְלַמ יִמיִּכַח לכ ליל ןְרָאיפ :טלשי -אָתְּוכְלַמְב "יִּתְלַתו
 אָּכְלַמ ןידַאפ :אָּכְלַמְל הַעָדֹוהְל ּהָרְׁשִפּו ארק אָבְתְּכ ןיִלֲהְכ"אַלְו
 :ןיִשְּבִתְשִמ יִהוְנְבְרְבִרְו יַהולע יג יִהְויִזו להְּבְתִמ איָנׂש רצאַשֶלּב
 יתָנע *תללע איתָשמ תיִבְל יֵהֹוֹנְבְרְבַרו אָּכלַמ ילמ לבקל אָתּבְלַמ
 ניו ָּדְנויעְר ולהביא יח ןימלעל אָּכלמ תֶרָמִאו אָתָּכְלַמ
 ּהְּב ןישידק ןיִהְלֲא חּור יד ּךֶתּוכְלַמְּב רג יִּתיִאיי ונתְׁשיהלַא
 תַחְכְּתְׁשִה ןיהְלַאתַמְכָחְּ הָמְכָחְוי ּונְתְלְכָשְו ּוְריַהְנ ךּובַא יִמויִבּו
 ןיִרְזְ ןיִאְָשִ ןיפְׁשא ןיִמְטְרַה בר ךּובא רצְנְדַכְבְנ אָכלַמ ּהּב
 ּונְתְלְכָשְו עֶּדְנמּו *אְריִתְי ו חּור יד לבלב :לאבלמ ובא ּהַמיִקֲה
 לאב הָּב תַחְכִּתֶשַה ןיִרְטק לאָרָשִמּו ןדיִחַא תיִוחְאְו ןיִמָלָח רשפמ

 :הָוָחהְי הָרְשּפּו ירק לאגד ןעַּכ רצאשְלּב משש אבל
 לאָינְדְל רַמֲאָו אָּכְלַמ הָנָע אָּבְלִמ םֶדְק לַעַה לאנד ןידאָּבי

 יִבָא אָּכְלַמ יִתִיַה יִּד דּוהְי יִּד אָתּולְנ יִנְּבְְִמְדיִד לאָיְנֶד אּוָה"'הָּתְנִא
 ּונָתְְכָשְ ָריִהְגו ְךָ יהל חּור יִּד 'ִּךילע תַעְמְשְו :"דוהודןמי
 איַפְׁשֲא אימיִּכַח ימְדָק ּולֲעָה ןעֶכּוי5 דב תַחְכְּתְׁשִה הָריִּתַי הָמְכָחְו
 אָתְלִמ"רׁשְ ןילֲהְכ אָלְו ינתְטדוהל ּהָרָשּפּו ירק הָנְד הֵבָתְכִיִּ
 ןירטקו רַשָפִמִל יש לויד לע תֵעֶמְׁש הנאו :היִוֲחַהְל
 אָנְוְנְרַא ינתּועדוהְל ּהָרָשַפּ ארל אָבְתּ יִלָּכוָּת ןה ןַעְּ אַרָשִמְ

 5 K ּוקפנ, 0 הָקַפְנ | 1*6 6 צ 9 יָחולַע ןינָש | * גנ6 ּהָתְּבְּכרַאְו | ל * א
 איִּדָשַּב 0 יאְּבשּ j ל א אָכיִנֹומַהְו, 0 אָכיֵנְמַהְו | = prs יִתְלִתּו גז יִּתְלַתְו
 cfv 16.29 || 8 *-* trsp ante v 7b || ל X ןיִלְלע 0 לע || © mlt 5 לבב |
 ro * א ,ny 0 תלע || * VarS nly || > vars א דינ--, QJ | 8 דיני

(vel64 || ל 1 6 ע רַשְפִמ  add; <0 | 12 * 6 dyiov, cf0 ְךֶויִזְו | צנ *= >0 || ל  
 I) et NIWA (sic VarS) | 13° cfמפשר rb 220° | °<0 | 14 0 ךלע, 4 16|

 ל 0155 3ג ןישּק ןיקלאדחור || 16 * K לכת; 1 6  לּוכִּמ | * תזקs ןיִמְלֲח

+ 
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 :טֶלָשִּת אָתּוכְלַמְב יאָּתְלַתְו *ָךְראְּוצדלע אָבֲהדייִד 'אָביִנוְמַהְו ׁשּבְלִת
 ךָתיְבְוְבְנּ ןיוקל דל תְנְתִמי אָּכְלַמ םָדְק ֹרמָאְו לאנד הע ןידאּבוז
 יהָתְנָאיל :הָגעְוְהַא 'אָרְשַּפּו אָכְלַמְל אָרְקֲא אָבְתִּכ םרְּב יבה ןֵרֲחֲאְל
 רצְנדכֶבְנל בָהְי אָרְדַהְו אָבָקיִו אָתּובְרּו אָתּוכְלמ יִאיָלע אָהְלֲא אָּכְלמ
 וָוַה איִנָשַלְו איִמֶא איִמְמַע לָּכ ּהָל-בַהְי יִּד אָתּובְרְִוִמּוי :ךּוְבַא
 אָבַצ הָוהדידו לט הוה אָבְצ אָוַהְדיִד יַהוְמְדקְִמ ןֶלֲחָרְו ןיִעֶאָז
 :לָּפְשמ אָוה אָבְצ אָוְהדיִדְו םיִרָמ הָוה אָבָצ הָוָחְיִדְו אחמ הוה

 הָתּוכְלִמ אסְרְכְִמ תַחְנָה הָרְוהל תַפקִּת ָּחּורְו הבל םֶר יִדְּו
 אָתְויַח"מע וּהַבְבַלְו דיִרְט אָשְנָא יִנְּבְְְמּויי :הנִמ ריִּדָעָה הָבָקיִו
 איִמְש לָטִמּו הנּומעטי ןיִרֹותְכ אָּבשִע הרודמ איִדְרְעְדםַעְו ליש
 אָשְנָא תּוָכְלַמְּב אלע אַהְלֶא טילשדיה עדיחיד דע עּבטצי הָמׁשִנ
 תלֿפְׁשַה אל ראשל הָרְב הָּתְנַאְו“צ :'הילע יםיִקהְ אָּבְצִי יד"ןמלו
 תְמְמורְתה ו | אָיִמְשארמ לַעְו5 ּוּתָעַדי הנדל יד לקהל ּךֶבְבְ

 נחל הלני ְךינָבְרְבַרְו הָּתְגאְוִיֶמְדְק וייה ּהַתְיב"יָד אנאָמלּ
 אָעֲא אָלְזְרַפ אָׁשֲחְנ אָבַהְדְודאְּפְסכ יֵהְלאַלְו ןוהְּב ןיְתׁש אָרְמֲח
 דד א אהְלאלו ָתְחַּבְש ,ןיִעְָ אל ןיעמש-אלו ןֵיוָח-אָל יד אָנְבַאְו
 יֵהֹומְדְקדומ דאב ּגּתְרּדַה אל יהל ךְתַחְרְאְלָכְו ּהֵדיִּב ּךִתְמשנ

 םיִׁשְר יד אָבָתְכ הגו :םיִׁשְר הָנְד אָבְתְכּו אָדייִד אָפּפ חיִלש
 אָהְלֲא"הָנִמ אַנְמ אָתְלִמדרָשְּפ הנרי :יןיִסְרפּו לָקְּת יאָנִמ אגמי
 :ריָסַח ָּתַחְבְּתְׁשִהו 'אָּינְזאָמְב יאָתְלְקִת לֶקְּתִי ּהָמְלשַהְוְךָהּוכְלַמ
 רַצאָשְלַּב רמַא ו ןידאַּבפ :םֶרָפּו יִדָמְל תַביִהִיְו ךִתּוכְלַמ תסיִרּפ סרפ5
 ּוזְרְכַהְו הָראְוצדלע אָבֲהדֹייַד אָכיִגומַהְו אָנְנְגְרַא לאיִנָדְל ּושָּבְלַהְ
 ליטק אליל הבס :אָתּוכְלַמְּב אָּתְַּת טיל אוהלי יול

 אָתּוכְלִמ לגק יִטיְִמ שווי 6 פ :אירְׁשִכ אמ ראשל
 :יןיִּתְרַתְו ןיתש ןיִנְׁש רֶבְּכ

16 5 6O+vb nonn, 666 + 7 |“cfad7 | 17°°>6, cfa29 || *  ס 5 
  | 20 1 6 0ןיעַאמ 0 ןיִעַיָז  | 18 * <0 | "cf 4,135 id 21 || rg Kּהָרָשְפו 0

  Kל |  abrhvםקָחי , 0 סשספ  Varל |  QWיוש,  316 KW autּהָרְקיִו ] 2ז

  0הילע 0 הלע | 22 5 תלפשה | 23 * 5 ךימ-- 0 ךמ-- | ל א ךינ--
J || > conjg (c 0) תרדה אל הל | 25 ** 0 on, id 69 | * 09 0066 cf 
v 28%; 6 ézfjprol || 27 * Var® sine א || * Var אינזאמב | vag cf7 | 30 א 

 |  6 om, 5% ex Persarunא אֵיָדָמ, 0 הָאְדַמ,  | Cp 6,1אָיְּדְשַב, 0 הָאְּדׂשַכ
b> 6 6ח\מ tov uepdv kai 6000506 6 ype. 
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 הָאְמ אָיִנְּפְרּדְשַחַאל אָתְּוכְלַמלַע ada שורד ד פשה

 איכס" לַע חַּצנְתמ אוה הג ee os :קזנ אוהל"אל אבל
 ּהָתומקהל תיִשִע אָּכלַמו ּהָּב אְריִּתַנ תור יד לבל אּינּפְרּרְׁשַַאַ
 הָּלְע *ןעֶב וה אנפְרּרְׁשַחַאו אּיַכְרַס ןידָא5 פ :אָתּובְלמ לב לע
 החְּכְׁשַהְל ןיִלבי-אָל הָתיִחְׁשּו הָלע-לְכְו אָתּוכְלַמ דַצִמ לאינָרְל הֶחָּכְׁשַהְל
 :יהּולע תַחַבְּתַשַה אָל הָתיֵחְׁשּו לׁש-לְכְי אּוה ןמיֵהְמ"יִד לבל
 ןהָ אלעלּכ הנ לאינרל הֶּבָשַהְנ אל יד ןיִרְמֲא ךלא אָּיַרְבִג ןידָא
 אּינפְרּנְׁשַחַאו איכְרְס ןיִדֶאז ם :ּהָהְלֶא תֶדְּב יִהולע אָנֲחְּבְׁשַה
 :ייח ןימְלַעל אָּבְלמ ׁשְניִרְּד הל ןיִרַמֲא ןֵכְו אכלמ-לע ושרה לא
 אַתְוחפּו אּיַרבְּרַה אָיְנּפְְּשַחַאְ אָינְגְס אָתּובְלַמ יִכְרַסו לכ ּוטֿפְיְתֶא

ah עב העְבְיִדיָכ יד רַפֲא השקה א אכל םיק Rd 
 ...ן.*

 .*.יןי*

Alasןחיתפ ןיוכו התל לע ג אָבֲתְּ םיִׁשְדייַד עי יל  
 lake רבו אּוָה אָמֹויְב הָתְלִּת ןינמה םֶלשּורִי ד התל ּהָל

ee 1 ..: 

 אביי רַמָאְו למ הנ אָתְוירֲא במלא אְׂרְתִ .אָבְלַמ ר */ ןיִּתְלִּת

 דק ןירָמָאְו ונע ןודא5% :אְָעַת אָל"יִד םֶרְפּ יִדָמתֶהּכ אָחְלמ
 אָּכְלַמ ךילע םֶשְדאָל ידּוהְי יד אָתּולָנ יִנְּבְִמ לד לאיִנְָד יד אָּכְלַמ
 :ּהָתּועַּב אָעְּב אָמּויְּב הָתַלִּת ןיִנְמזוְּתְמַׁשְר יִד אָרָסֲא-לעֶו םַעָט
 לָּב םֶׂש לאנד לע יִהּולע שאב איִנׂש עמש .אָתְלַמ יִדָּ אכלמ ןידָא 5

2 7% 63% 127, 09 = 4 | 4 6 ériovcf 5,112 | 5 % sic Occ, 0 py | 
 |  | 8 <6 | vg <6וברק  0 rapéorncav, 58חקססמ\0000ע 5 prb add || 7 6-ל

rr | 6 11155 אָוַה | 12 * 6 érhpnoav 0 rapethpndav, 0 curiosius 

inguirentes || 5 6 + 6\דק Thc 6006 kad’ 6א00דףע ףט(קסשט (> 0( | 

13 7% ₪6 add, >60, 6 + 006% 60\00ו\60, 0 + [00ו] || 14 "7" 6 tov 
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 ןידאָב 6 : :ּהָתּולַצַהְל רַּדּתְׁשִמ הוה אָשְמִש יִלֲעַמ דעְו ּהָתּובְזיִשְל
 תֶדְדיִּ אָּכלַמ עד אָבְלמל ןיִרְמֲאר .אכלמדלע ּושָּגְרַהי א אּיַרְבּנ
 ןיַדאַּב יל :הָיָנְׁשַהְל אל םיִקָהִי אָבְלמִיִה םיקּו רַסֲאלְכייִ םַרָפּו יַדָמְ
 אָּכְלַמ הָנָע אָתְוְיְרִא יה אֵּבְגְל ומרו ה ויִתִיַהְו רַמַא אָּכלַמ
 :ּדנְבְזיִשי אּוה אָריִדְתְּב ּהל-חלפ הָּתְנַא יִּד ּךֶהְלא לאנְדְל רַמאְו
 הָתְקְועְּב אֿפלמ יּהֹמְתַחְו אָבִג םּפ-לע יתַמְשו הָרֲח ןַבָא תִיַתיַהְוי*
 לזא ןידָא 9 :לאָיגְדִּב וב אָנְׁשְת"אָל יד יָהֹוֹנָבְרְבִר "תקָזָעְבּו
 תֹּדנ 'ּהָּתְנָשְו יִהוְמְדְה לעֶנַה-אָל וְוֲחַדְ יתֹומ תַבּ הלכיהל אָּבְלַמ
 אָּבְנְל הָלָהְּבְתֶהְבּ יֵאֵהְננּב םּוקי יאָרֹּפְרפְׁשִב אָּפלַמ ןֵיָדאַּבפ :יהולע
 הנע קַעַז ביצע לק לאל אָּבִנ יּהָבְרְקַמְכּוי :לזַא אָתָויְראְדיִד
 -חלפ הֵּתְנֲא יד ּךָהְלא אָיַח אֵהְלֲא י דבַע לאיָנְּד לא גדל רַמָאְו אָפלמ
 אָּכְלַמ"םע לאנד | ןידַא* :אָתְויְראְִמ ּףַתּובזישל לָכיַה אריִדְתְּב הל
 אַתְויִרִא םָּפ רגסְו ּהָכַאְלמ חְלָש יִהָלֶאּ :יִיָח ןיִמְלֲעְל אָכלַמ לְלַמ
 לימדק ףאו יל תַחַכְּתְׁשִה ּוכָז יִהֹומְדָק יִּב לָבְקלָּכ יִנּלַּבַח אָלְ
 לאינדלּו יהולע באט איגש אָכלַמ ןידאּב<+ :תֶדָבַע אל הלּובח אָכְלמ
 חַכְּתְשַהאל לבֲח-לְכְ אָ" לאב קַסַהְ אָבְנְַמ "הָקָסֶנַהְ רַמָא
 ולאד ללא אָיַרְבָג ויִתָיַהְו אָּכְלַמ רמו :ּהֶהְלאּב ןָמיה יד ּהָּב
 -אָלְו ןוָהיִׁשְנּו ןוָהיֵגְּב ןונַא ומָר אָתָנירֲ בגל לאי יד יָהצְרְק
 :וקדה ןֹוהיַמְרנ"לְכְו אָתְניְרַא ןֹוהְב ּוטְלָשדיִּד דע אָּבְ תיִעְרַאל וטמ

 "יָד איִנָשְלְו אָּיַמֲא אממעדלכל בֵתַּכ אכל שירד ןיאַּב>פ ס
 -לֶכְּבו יי םעט םיִׂש יֹמְדְק-ןִמי>ז :אגְש .ןקמלש אראל ןיִרֲאָד

 = ןיִמלֲעְל םיָקְו אח אָבְלֲאו אוהד
 :אָפוסדדע ּהָנָטְלָשְו לָּבַחְתִת אָלְיִּד ּהָתּוכְלַמּ

 ןיאְמְתְ ןיִתֶא דַבָעְו .לָצַמְ בְזיִׁשְמ5
 :אָתְויִרַא ךִידְִמ לאינָדְל בֶזיִש יַד אָעְראְבּו אָימְשְּ

 ₪ דוד

 פ :ִאיְסְרּפ שֶרוּכ תּוָבַלַמְבּו שירד תּוכְלַמְּב תַלְצַה הָנְּד לאּיְנָדְו>פ
 15 8 c nonn MSS ילעמ al falso ילעמ | 160 | דל 5 והלא
 0 ְּךָהלֲא | 181 ft תַמָשְו | ל Var® an] | <1 6 nonn MSS et 6 תק-
 0 = 48 | 10 5 6 vijorc 0 65600906 | ל ;sic Occ 09 ןוַהַדְו; < 0
 ébédguara || 5 nonn MSS ּהָתָנָשְו | 20 * sic 4 (2 min et maj), Or רב

prb add | 2r * 25MSS 'Q1 | * 6 uerdAy 0 ioxupq | 95 <60 |אָרֶּפ | ל  
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  F.1dלאינד 1174

 יוזָחְו הֶזֲח םָלֲח לאּיַנָד לֶבְּב ְךֶלָמ רצָשאָלַבְל יהְדֲח תֶנְׁשּבי ל
 הָגָע"< :'רמא ןילָ שאָר' בּתְכ אָמְלָח ןידאָּב ּהָבּכְׁשִמ-לע השאר
 אָיִמְש יֵחּור עַּבְרַא ּורַאְו .לאילילדםַע רוחב תִיְוַה הֶזָח ירֿמֲאְ לאנד
 אד ןינש אַּמיְוִמ ןקלס ןְברְבַר ןויח עָבְרַאְוי :אָּבִר אמיל ןחיִנִמ
 -יִד לע תיוה הָוָח ָּל רני ןיִפנְו הָיְראכ ו יא

 חי .רטשלו בל הימה יהָניִנִת -ירָחֶא הָיָה וראו :הל ביְִי שנא
 ילָכַא יִמּוק הל ןיִרְסֶא ןֵכְו 'היִנש ןיִּב ּהָמְפּב יעל תַלְתּו "תַמְקָה
 ןיפג ּהָלְו רַמְנָּכ ירֲחֲא וראו תיוה הֶזֶח הָנְּד רַתאָּב< :איגש רֵׂשְּב
 :יהל ביה ןמלְׁשו אָתְויִחְל ןיִׁשאָר הַעְּברַאְ יהיבג-לע ףועדיד עברַא

 הֶכיֵחְד יִאיִעיִבְר הָניֵח וראה אליל יוזְּב תיֹוֲה הֹוָח הָנְד רֶתאָב
 'הָקְּדּו הָלְכֲא 'ןֶּבְרְבַר הל לזרפדיד ןינָשְו היִּתַי אָפיִקַתו ייֵנָתְמיִאְו
 ּהיִמָדָק יה אָתְויִחְלְּכְִמ היָנְׁשִמ איִהְו הָסְפָר יּהְֵנְּב אָבָאְׁש
 הָריֵעָז יִרָחֶא ןרת. ולַאְו אינְרְקְּב תיֹנֲה לֵּכַּתְשִמ> :הל רשע ןיגרקו
 יהימדקדןמ וָרָקעְתֶא אָתְיְמְדְ אָינְרקדוִמ תֶלָתּו ףויניב יתָקָלְס
 :ןבְרְבְר לָלַמְמ םֶּפּו אָד"אָנְרְקְּב אָשְנַא ינעְּכ ןיֿנע לַאו

 תיֹוֲה הָוָח
 בָתְי ןיִמֹוי קיִּתעְו וימר ןֶנְפְרכ יד דע
 אָקְנ רַמעֶּכ הֶׁשאָר רַעָשּו רָּוַח גְלתַּכו הׁשּובְל

 לב וג יול .רונדיד ןיבבש מר
 יהומְדְקְמ יקפָנְו רֵגָנ רּוניד רהְני

 מוקי יהמְדִ ובר וְּבְרְו ּהַנּׁשְּמְׁשִי 'םיִפְלַא ףֶלֶא
 | :ּוחיִתָּפ ןיִרְּפסְו בָתְו אָניִּד

 הז" הָגְלַמִמ אָנְרק יה אָתָבְרְבַר אולמ לָקִןִמ ןידאּב תיִוה הָוָחיי
 :אָשא תדקיל תַביִהיְו ּהמְשּג דבּוהְו אָתְויִח תליטק יד רע 'תיוה
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7,12—25 DANIEL 1175 

 -דַע הל תַביִהְי ןייחב הכְראו ןוִהְנְמְלְׁש ויָרְעֶה יאָתְויַח רָאְׁשּויו>

 אליל חב תיוה הוי :ןצו מז
 אָוַה הָתֶא ׁשֵנֲא רֶבְּכ אָּיְמְש יְנְעְםע וראו
 :יִהּוְבְרִהה יִהוְמְדְקּו הָמָמ אָימֹו קיָתֲע"דעֶו
 אָימְמע לָכְו ּוכְלַמּו ריו ןָמְלׁש בָהְו ליי

 םלָע ןַטְלָש הָנָטְלָש ןָחְלְפִי הל אּינָׁשלְו אימא
 ס | ּלָּבַחְתִת אָלְדיִד ּהָתּוכְלַמּו הָדָעְי אליה

 :יִנָנְלַהְבִי ישאר יִנְזֶחְו יהַנְדַנ ֹונָּבי לאי הָנֲא יָחּור תֶיִרְּכְתֶאי5
 יל-רמַאו הָנּדלְכילע ּהָנְמאַעְבָא אָבִיו אימאקדןמ דח-לע תַבְרקי5
 עֵּבְרַא ןיִּנַא יִּד אָתָבְרְבַר אָתְויַח לאל :יִנָּגָעְדוְהְי אילמ רשּפּו
 ינוע ישידק אָתּוכלמ ןּולבקי :לאַעְרַאדִֶמ ןומּקי' *ןיבלמ הַעְּבְרִא
 'אָבְצִיְל תיִבצ ןידָא 9 :אָיִמְלַע םלָע רע אַמְלֲע-רַע" אָתּוכְלַמ ןּונְסְחיְו
 יּהַנַׁש הָריִּתַי הָליַחְּד ו לכ" הָיְנְש תוהְדיּד אֵתְֲעיִבְר אָתְויֲח-לֲע
 :הָסַפָר היִלְנַרב אַרֶאְשּו יהָקְּמ הָלָכֲא ׁשֶחְניִ יהיִרפְטְו לזרַפ-יִ
 'היִמָדְקִוִמ וָלַפְנּו .תקלס יִּד יִרָחֶאְו ּהָשאַרְב יִּד ׂשֲע נקלע
 ןִמ בר ּהָנְזְחְו ןְבְרבר לֶלַמִמ םֶפּו ּהל ףיניעְו ןֵּכַד אָנְרקְו תֶלּת
 הלו ןישידקדמע ברק אָדְבַע כד אָנְרקְו תיִוה הוָחיי ּהָתָרְבַ
 אָנְמִזְו ןיִנֹויְלֲע ישידקל בהְי "אניִדְו אימי קיּתע הָּתַאיִד דע ל
 רַמַא ןָּכ3 :ןישידק ּונְסֲחַה אָתּוכְלַמ הָטִמ

 אָעְרֶאְב אָנֲהָּת ָאיֶעיִבְר ּוֵכְלַמ אָּתִיַעיִבְר אָתְויַח
 אָעְרַאדלּ לָכאַתְ אֵתְוְכלַמ"לְּ מ אָנְׁשִת יד
 אָתּוכְלַמ ּהָּנִמ רֶׂשֲע אָּינְרקְו4 :ּהָנְקּדִתְ גשור
 ןּהיִרֲחָא םִוָקִי ןְרָתֶאְו ןּומְקי יל הרשע
 :לָּפָשַהְי ןיִכְלַמ הָתְלְתּו אַיְמְדַקְְוִמ אָגָשִי אּוָהְ
 אלבי לוינּוְלֲע יׁשיִדְלּו ללַמְי יִאיֵלֲע צל ןילמּ
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 16 לאינד 8,10—7,26

 ּהָליִּב ןּובֲהיְתִיִו תַדְו ןיִנֶמְז הֶנָנְׁשַהְל רֵּבְסִיְו
 :ןְּרע לְפּו ףןֶנָּרעָו ןְבע-דע

 :אפֹוס-רע הָדָבֹוְהְלּו יהָדָמְׁשַהְל ןודָעהְי .ּהָגְטַלְׁשְ בָּתְי אָניִדְופ
 אוַמׁש-לְּכ תֹוֲחְּת תוכל יד אָּתּובְרּו אָנָמְלְָ אָתּוכְלַמּו>ז

 םֶלָ תּוכְלַמ ּגָתּוכלמ יול ישידק םעל תַביִהְי
 :ןּועְמתשיו ןחָלְפו ּהָל אנטְלְׁש לכ

 יֶזְו יֵננְלַהבִי יִנֹויְעַרו אָגׂש לאָּנָד הָנֲא יאַתְלִמדיִ אפוס הָכ"דעי5
 2 :תַרטְנ יל אתלִמּו ילע ןנתְׁשִי

 יג ללא האג ןַח למה רעאשלב כלל שולש שבי 8
 ייִתאְרַּב יִהְיַו ןח ּהָאְרֶאְו < :הָלִחִתּב יֵלֲא הֶאְרִּנַה יִרְחֶא לאּיְנָד
 ינַאו ץוזַחַּב הָאְרֶאְו הָניִדָמַה םֶליִעְּב רֶׁשֲא ּהָריִּבַה ןָשּושְּב יִנָאַו
 דמע דָחֶא ילָיִאו הָּגַהְו הֶאְרֶאְו יניע אָׂשֲאְ :ילוא לבּוא-לַע* יִתיִוָה
 תיִנָשַהְְִמ הָהְבְג תַחאַהְו תֹוהבג םינְרְקַהְו םִיָגְרְק ולו לָבאָה ינָפל

 הצו הָמְייֵלנְמ לֵָהיתֶא יִתיִאָרי :הָנַחֶאְּב הָנע הָקבְַהְ
 ונֹצְרִכ הָׂשֲעְו וָדַיִמ יליִצמ ןיאו ויִנָפְל ּודְמַעַי-אל תֹויַח"לָבְו הָּבְנָָ
 בְרעמַה"ןמ אָּב יםיִּעָה"ריִפִצ הּגְִוְויִבַמ יִתְנהיְנַאופ = ּליִדְנַהְ
 :ויניע ןיִּב יתּוזָח ןרק ריִפָצַהְו ץֶרָאַּב ענונ ןיאו' ץֶרֶאָהְהלָכ יִגְּפ"לַע
 ץֶרָיו לָבֲאָה נפל דַמֹע יִתיִאָר רשא םִינְרָקַה לַעַּב ליֵאָה-דע אביו
 יו לא רַמְרמְתִיַו לאָה ילֵצֲא ועיגמ ויתיִאְרּוז :וחכ תַמֲחַּב וילֲא
 ויָנָּפְל רמעל ליִאְּב ַחָכ הָיַהְדאל וינְרק יִּתָשתֶא רָּבשְיַ .לואָה"תֶא

 ריפצול ומ לאל "לי הֶיָה"אלְו ּהטְמְיו הָצְרא ּוהָילְׁש
 הָנָלֲעּתַו הָלָּּגַה ןֶרָקַה הָרְּבָשַג ּמָצָעְכּו דָאָמידע ליֵּדְנַה םיִנַעָה
 תֶחֵאָהְִּופ | :םִיָמָׁשַה תֹוחּור עַּבְרַאָל ָהיִּתְחִּת עַּבְרַא תּוָזֲ
 חָרְזּמַה-לֶאְו בֶנָּבַה-לֶא רָתָי"לַּדנּתו 'הָריִעְצִמ תַחַאְדןָרָקי 'אָצָי יטָהַמ
 -ןמּו אָבְפַהְִמ הֶצְרַא לַפּתַו םיָמָשַה אָבְצְדדע לֵּדְנִּתַנפ :'יֵבָצַה"לאו
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8,11—9,1 DANIEL 77 

 דיַמְּתַה יםיִרָה ּונָמִמּו ליִּדְגַה אָבָּצַה-רׂש דעֶוייי :םָפָמְרִּתַו םיִבָכוּכַה
 ידלְׁשַתְו עַשָפַּב דיִמָּתַהְד לע * ןֵתָנִּת *אָבַצְוי :ושּקַמ לןוכמ לה
 רָּבדְמ שוָדְקדדַחֶא העמאי :הָחיִלְצַהְו הָתְׂשֲעְו הָצְרֲא 'יתָמֲא
 עשּפַהְוי יּדיִמָּתַה ןוָזֲחַה יִתְמְדדַע רַּבַדְמִה י ינומלפל שודק דחֶא למאי

 פלא רב בֶרֲע דע ללא רֶמאּי+ :סָמְרמ יאָבְעְו שדְו 'תת סמ
 לאיִנְד ינָא יָתֹאְרַּב יהי :שֶרְק קּדְצִנְו תוָאַמ שֶלֶשּ
 עַמְׁשֲאֿפ :רָבָנ הֵאְרַמַּכ יּדְגַנְל דמע הֵּנַהְו הָניִב השקְבַאְו ןוזָחַהדתֶא
 :הֶאְרַמַהדתֶא זלַהְ ןְבָה לאיִרְב רַמאיו אָרָקִיַו ללּוא ןִָּב םָרָאדלוק
 ןְבָה ילֶא רמו יָנָּפ-לע הָלְּפֲאְו יִּתַעְבַנ ֹוָאֹבְבּו יֵדָמַע לָצַא אביוז
 הָצְרֶא יֵנּפ-לע יִּתְמַּרְרנ יע וָרְּבַדְבּוי* :ןוֶזְמַה ץקתעל יִּכ םֶרֶאְּ
 הָיִהְיררשַא תא ףעיִדומ יִנְנַה רָמאיויפ :יִדְמָעְדלַע יֵנֵדיִמעיו יֿב"ענו

 םיְרְקַה לעב ָיִאְדירׁשֲא לאָה*= זיק דעומל יִכ םענה תיִרֲחֲאב
 רֶׁשֲא הָלּודְגה ןֵרפהְו וי למ ריעְׂשַה ריִפְצַהְו*י :סָרּפּו ידָמ יכל
 היִּתְחַּת עֶּבְרַא הָנדְמַעִתִנ תרָּבְׁשִנַהְו=- :ןוְׁשארָה למה אּוֲה ויניֵעְדיֵּ
 :וחכב אָלְו יהָנְדֹמעי ייוּגִמ תִּיָכְלַמ עֶּבְרַא
 םיִנְּפדזַע ְךֶלָמ דָמעַ םיִעְׁשַֿפַה םֶתָהְּכ םתּוכלַמ תיִרְחְאְבְו

 יתיִחְׁש תואְלְפִנו יחכב אלו וחפ םַצָעְו :תוְדיח ןיִבַמּו

 .םיִּבַר תחש הָוְלָשְבּו לג ובלו יב ּהָמְרְמ חיִלצָהְ
 :רֵבְׁשִי דִי סָפֶאְבּו דֹמעֶי יםירְׂש-רׂש לע

 אּוָה תָמֲא רַמָאְג רֶׁשֲ רֶקְּבַהְו בֶרעָה הָאְרמּו6
 :םיִבַר םיִמנָל יִּכ ןווָחָה םֶתְס הָּתַאְו

 תֶכאָלְמתֶא הֵׂשֲעֲאְו םּוקָאְו "םיִמָי יִתיִלֲחָנְו יִתייָהְג לאי יִנַאַוז
 ס  :ןיִבמ ןיִאָו יהָאְרּמַה-לע םֶמֹוּתְׁשִאְוְךֶלָמַה

 ְךלֶמָה רֶׁשֲא יִדָמ עַרְומ שורושחא-ןּב ׁשְניְרְדְל תַחַא תַנְׁשַּבי 9
v Ir 60 alium text praebent | * K ,םיִרָה 1c 0 םַרֶה | ל 2M ם1וקמ | 

12 5 >60, prb dl | ל 1 ft 6 60 jngn | > 1 6 0 ףךלשתנ | 4 0 
 זק  | > <6, ftהקְדִצַה | 13 335 6 60 םָרֹומ | =" קrקפ 6 60 ןָּתַנ םֶמש עַשְפּו

 +  | 16 6 OuRoA | 19 0ויִלֶא  | 14 16 GOSשדקו  quod gloss adיב 6%
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 הָאֹרַּמַה. |
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 1178 לאינד 2-7

 יִתָניִּב לאּיָנְר יִנֲא יוכְלָמְל תחא תַגְׁשְּבי :םיִּדָשַּכ תּוכְלַמ לַע
 איִבָּנַה הָיַמְרְידלא הָוהְידרַבְד הָיָה רֶשַא םיִנָשַה רַפְסִמ םיִרְפְסַּב
 -לֶא יִנָּפִתֶא הָנִּתֶאְנּי :הָנָש םיעבְש םלשורי תֹובְרֲחְ תואָלַמְ
 :רַפֶאְו קשו םֹוִצְּב םיִנּונֲחַתְו הלֶפּת שֶקל םיִהְלֲאָה נא
 לודָנַה לַאָה ינדַא אָגֶא הָרְמֶאְו הּדותֶאְו יַהלֶא הָזהיִל הָלְלַּפְתֶאְוי
 ּונאָטָח :ויָתֹוְצִמ יִרָמְשְלּו ויבֲהֲאְל דָסַחַהְו תיִרְּבַה רמש אָרּנַהְ
 נעט אלו ְיִמַּפְׁשִממּ תו רֹוְו ּונָדָרָמּו ּונָעָשְרִהו ּוניִוָעְ
 וניִתְבַאו ּוניִרְש ּוניִכָלְמ"לֶא ּךמְשְּב ּורְּבִּד רשא םיִאיִבָּגַה ךיִדָבַעְד לֶא
 יםיַּכ םיִנָּפַה תֶשְּ וגלו הָקְרּצַה יִנֹדַא ל :ץֶרָאָה םעדלָּכ לֶאְ
 םיִקֹחְרָהְו םיִבֹרָּקַה לאָרְׂשוהלְכְל םלׁשּוְר יִבָשִיְלּו הָדּוהְי שיא הֶוַה
 ינדַאֿ :"ךברולעמ רשא םָלְעַמְּב םֵׁש םָּתְחַּדַה רֶׁשֲא ּתּוצְרֲאָה-לְכְּב
 :ךל ּונאַטֲח רשא וניתבַאלו יניִרָשל ּוניִכְלִמל םיִנָּפַה תֶשְּב ונל
 ּונְעַמָש אָלְוּס ב ּונְדַרָמ יִּ תולה םיִמֲחַרָה וניל ירנדאלפ

ee eee 

 עיומְׁש יִתְלבל "רוסו ְךתְרֹות-תֶא לרבע לְרָשוילַכְי :םיִאיִבָּנַה
 הָׁשֹמ תַרֹותְּב הָבּותּכ שא הָעָבְׁשַהְו הלאה רנילע לתו ְּךלְקְּב
 ונילע רִָּדרְׁשִא ויּוירְבְּדתֶא םקיַ> גל ּונאָטַח ִּ םיִהלֲאָה-דָבַע
 -אל רֶׁשֲא הָלֹדְנ הַעָר ּונילְע איִבָהְל נוטש רשֲא וניַפְפׂש-לעו
 רשאי :םֶלָשּויִב הָתְׂשִעַ רש םִֿמְׁשַה-ילְּכ תַחַּת הָתְשַעַג

 ול ונע הֶאְּב .תאזה הערה יתא הָֹמ תַרֹותַּב בּותָּכ

eo 7" 200 
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 ונאָטֶח הזה םִויַּכ םש ךלישעתו הקזח ריב מ ץראמ ךמעדתא
 לשר ל ףריעמ ְךְתָמֲחַו ףֶּפִא אָנבְׁשי "ֶָתְקְדצהלֶכְ יִנֹדֲא5 :ּונֲעְׁשְר

 ד וצד

 הָפְרָחְל ill םָלׁשורְ ניבא .תונועבּ ּוניִאָמְחְב יּב ףשדקירה

 Cp 9, 0<2°° | 5 5 ונעשרהו , 0 ונעשרה | ל 5 סז םויַהָּכ | ל >0 |
 8 = mlt MSS הוהי | ? Or ּוניִרָשְלּו | 9 Or הוה | ל >6 | נס * 6

rg véouw טסט || 5 6 + éevdriov Mwofl <0 || Ir 3 7155 רסו | ל 8 
 אֹובּתַו | < 60 = 4 rps 6 ק MSS ךל | 12 * א ויָרָבְּד, 0 ֹורָבְּד | ל >6 |

 14 566 dl | ל 394155 3 ּונָנעָמ | 16 * 113155 YA לכב || ל |
 ְךיִתְקְדצ.
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 ףְגְזָאויֵהלֲא הָפַהיל :"יִנדַא ןעַמְלֹי םמשה ׁשָרקִמילע + יג רַאָהְו
 ָהיִלָע ּךֶמָש אָרְקנרֶשַא ריִעָהְו ניתֹמְמְׂש הֶאְרּו ְךיִניֵע החקפ עֶמְׁשְ
 ףימחרילע יּכ ְּךיַנָפַל ֹוניִנּונֲחּת םיליפמ ּונֲחַנַא ּוניֵתקְדצ-לע אֶל

 -לַא הָשַעַנ הָביִשְקַה ינדַא הָחלְסויִנדֲא הָעְמֶשּו ינאי :םינרָה
 :ךְמִע"לעְו רעדל אָרְקִנְךְמְׁשיֵּכ יֵהְלֲא ְּךְנעֶמְל רֵחַאְּת
 לֵאָרְׂשִי יִמע תאַטַחְו ייִתאָטַח ּהָּוְתִמּו לָלַּפְתְמּו ֵּבַרִמ יגַא דֹועוס
 יִנָא דוָעְוז :ליהְלא ׁשֶרָק"רַה לע יִהלֲא היהְי יֵנְפְל יִתָנִחּת ליִּפַמו

 ףעמ" הלחּתּב ןועחַב יתיִאָר רשא לרב ׁשיִאָהו יהב רָּבדְמ
 לאנד רמאינ יִמַע רדיו ןְבַו*י :בֶרָעְתַחְבִמ יתָעְּכ יִלֶא עג 'ףָעיִּב
 יִגֲאַו רָבָד אָצְנ יִנּונחת תַלְחְתִּב* :הָניִב ךְיֶּכְשַהְל יִתאָצָי הָּתִע
 :הֶאְרּמַּב ןֵבָהְו רֶבַָּּב ןיבּו הָּתֲא תֹוָדּומֲח 3 ידיֵגַהְל יִתאָּב
 שרק ריע"לע "לע ְךִּתִחָנ םיִעְבְש םיִעְבָׁש

 ןוע רַפכְלּו "תואָטַח 'םֶתְחְלּו עַשַפַה יאכל

 איבון םּתחַלְו םיִמָלְ קָָצ איֵבָהְלּ
 לָּפָשַתְו עַרָתְו5 :םיִׁשְדְק שֶדְק ַחֶשְִמְלְ
 דיִנָנ חיִשָמְדע םלֶשּוְרַי תֹוָנְבַלְו ביִׁשָהְל רּבָד אַצֹמוִמ
 הָתְנְבְנְו בִּׁשָּת םִיֹנְׁשּו םיִשָש יב הָעְבָש םיִעָבָש
 יםיִנָשּו םיִשש םיִעְבָׁשַה יֵרֲחֲאְוי6 :םיִּתַעָה 'קוצְבּו יץּורָחְו בוחר

 יול ןיִאְו ַחיִׁשָמ תָּכ)
 ה קו אָּבַה יג 'םע *תיִחְשי 'שֶרְקהְ יריִעָהְו

 -הָחְנִמּ הבז יתיבְׁש עּובְׁשַה יצחו "דַחֶא עובש

 פ = :םושלַעְְִתהְָרחְגְו הָלכ"דעו'םַמשִמ םיִצקׁשי כל
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 1180 לאינד 16—10,1

 -רָשַא לאינְָל הָלְגַנ רָבָּד סרֶפ ךלֶמ ׁשֶרֹובְל יִׁשֹולָׁש תֶנָשְּבי 0
 רָבְּדַהדתֶא ןיִבּו לּודְנ אָבְצְו רֶבָּדַה תַמָאְו ירַצַׁשאָמלְּב ומש אָרְקִנ
 לָּבַאְתִמ יִתייָה לאגד יִנַא םֶהֶה םיִמִִּב* | :הֶאְרַמּב ול הָניִבּו
 אב"אל נג רַשְבּ יתְלַּכָא אֶל תודִמְח םֶחַלי :םיִמי םיִעְבְש הֶׁשלְׁש
 םְבוצ ם :םיִמָי םיִעָבָש תֶׁשְלׁש תאלמ-דע יֶתְכְסְדאל ךוסְו יִפ-לָא
 לּודגַה רֵהָּנַה ךיײלע יִתיִיָה יִנַאַו ןשארָה שדחל הָעְּבְרַאְ םיִרָשָע
 םיִַּּב שובל דָחֶא"שיא הָּנַהְו אָרֶאְו יִניִעְדתֶא אַשָאְו : :לָקְרַח או
 קרב הָאְרַמִּכ ויָנָפּו ׁשיִׁשְרַתְכ ותיְַנּו5 :זפּוא םֶתָכְּב םיִרְנֲח ויִנְתַמּו
 ויָרְבְּ לוקו לק תַשְחְנ ןיִעְּ ייָתלּגְרַמּו ל ויָתֹעְרז שֶא יִדיִפלְּכ לני
 -רֶׁשֲא םישָנַאָהְו הֶאְרִמַהדתֶא בל לאנד ינֲא יִתיִאְרול :ןֹומֲה לוק
 ּוחְרְבו םָהיֵלֲע הלפב לדג הָבְרְח לָבַא הֵאְרַּמַה"תֶא ּואְר אָל יִמַע ּויָה
 תאּוַה הָלְּגַה הֵאְרַּמַה-תֶא הָּאְרֶאְ בל יְִּרְִׁנ יִנָאְו :אָבְחַהְּ
 :יַחֹּכ יִּתְרַצָע אלו .תיחשמל לע ךפהְג ילוהְו ָּכ יִבדראשנ "אלו

 ְְִַה יאו וירד לֹוָק"תֶא יִעְמְשְכְ ורב לֹוָק"תֶא עַמְשֲאָ
 דלַע ייֵנֲעיִנְּתַו יִּב הָעְנִנ ךָידהְּנַהְו י :הָצְרֲא "ינָפּו ינפ-לע* םֶּרְר
 םיִרָבּדּב ןֵבָה תודְמְח-שיא לאונה לא רמו וז לי תוכי יֵּכְרְּב
 ורְַּדְבּוְךיֲִא יִּתְחְלָש הָתע יִּכְךֶדמֲע-לע דע יא רבד יֵכֹנֲא רָשַא

 לאנד אָריִתִדלא ילא רמו = :דיעְרמ יתַרמָע הזה רָבְדַהתֶא מע
 ינְפַל תָּנַעְתַהְלּו יכל הכלא ָתַתָנ רֶׁשֲא ו ירמי

 םינשארה םיִרָשַה דחא א לקסימ הָּנִהְו DS דֲחֶאְו םיִרָשָע דנגל דמע

 יִתאָבּ< סָרפ "יכל 'לָצֶא םָש .יִתְרַתּונ ינַאנ .יִנָרְעְל אָּ
 ןח דועדיפ ימה תיִרחאּב העל 'הָרְק-רשא תא ניהל
 הָצְרַא נפ יִּתַתְנ הָלֲאָה םיִרָבְִּּכ יִמע ָֹרְּברְבּוי :יםימיַל
 יִפ"חַּתְפָאְו יִתְפְשדלע עֶגנ םֶדֶא יינְּב יתּומְדּכ הָּגַהְו< יִּתְמְלָאְְ
 יִלָע יריצ ְֵּּפָהַנ הָאְרּפִּב יגלא יּדגְנְל דמעָהְלֶא הָרָמֲאְו הָרְַּרַאָ

Cp r0,1°6 rg rpirw || * Vars שארbבַּל | 2>6 | 4 = frtadd | 5 0 = 
 Al, prps 6 51155 רֶפּוא aut D1 vel זַפְו | 6 2 6 oi 7656 0 0 טא6גמ | ל 6

év droudl OS év 000₪ |אבחהל 6  eEagrpdmrwv © oriAlBovrog || 7 frt 

 8 ~ fit add | g ** >8MSS 6 | ° <08 || = <0 || 4 >6 | זס * 60 יִנֵריֲֵעיַו |
 ל >0; 6 6ח\ ד6 ijn דשצ roddv pov || 12 3MSS 608 +הוהי | 16
 60 ויתרתוה | ל ins 6 60 רש | 5 6 rod 00ו\606 8 = 6, 0 0016066 |

ns ftc 6D |הָרְקְיי 0555 אָרקִי | * 1 6 60 םיָטיְל | 16 *  r4 #1 c KMSS 
 < 1 ₪ 6 04ג ךָּב. |,
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 להָז יִנְרֲא-םִע רָּבַדְל "הז יִנֹדֲא דבע לכי ְּךיַהְוע וַתָּכ יִּתְרַצְע אלו
 ףָסיויפ :יבדהראשנ אל הָמְׁשְנּו ח5 יִּבדדְמַעְידאל יהֶתַעַמ יאו
 תֹוָדְמֲח-ׁשיִא אית רמו :יִנקְּזִחְיו םָרֶא הֶאְרַמְּכ יִּב"עיו

 יכ ינֲֹא רדו הָרְמִאְנ יתקזחַתה למע ודו קנו קח ךל םלָש
 םְלְַל בּושא הָתעְו יא יִתאָבהֶמל ָתעְיה רמאיויי :יִנָקזח
 -תֶא 8 דיִנַא לְבַאוי אָ ל הֶּגַהְו אוי יִנַאָו סָרָּפ רשדםע

 "רֶׁשְע ריֵׁשֲעַי יִעיִבְהְו סרָפְל סר יל ל לוע"הנהי |
 דָמְעְו :"ןְי תּוכְלַמ תֶא לכה" יריִעָי ּורְׁשֲעְב 'ותְקְוָחְכּו לכמ לדג
 רֶבָׁשִּת "ודְמָעְכּ+ :ֹונֹוצְרִּכ הָשָעְו בר לֵׁשְמִמ לַשְמּו רג ךָלֶמ
 ולְׁשָמְכ אָלְו 'ותירחאְל אָלְוי םִוָמׁשַה תֹוחּור עָּבְראְל ץֶחַתְו ֹותּוכְלַמ
 קוֲחיְו :הָלֲא-דַבּלִמ םיִרֲחֲאַלְו ותּוכְלַמ שַתָּנִת יֵּכ לַׁשָמ רשא
 :"וּתְלְׁשִמַמ בר לְׁשִמַמ לשמו לילע יקזחיו ובשמו יבגנה-דלמ
 תושעל ןופצה למלא אֹובָּת בֶנָנַהיּדַלַמו תב רֵּבַחְתִי םיִנָש ץקְלּופ
 איה ןַתָּנִתְו יוערזּו דמעי אלו עֹורְּנַה ַתְֹּכ רַצָעַתְדאָלְ םיִרְׁשיִמ
 כ ָהיָשְרַש רַצְּגִמ דָמָעְו :יםיִתעְּב ּהָקוֲחמּו :הֶבליַהְו יָהיִאיֵבֲמּו

 :קיוחַהְו 'ָהְב הָׂשעְו ןוֿפְצַה למ לעְמְּב אבְְו לה אב
 אָבְי יִבָשַּב בָהָזְו ףַסָּכ םֶתְְּמָח ילָכיסַע םֶהיִכְסְניםַע םֶהיִהְלֶא םגְו
 בֶגָבַה ְּךֶלָמ תּוכְלַמְּב אָבּו :ןּופְצַה ףֶלֶמִמ דֹמֲעַי םִיְגָש אּוהְו םִיָרְצַמ
 םיִּבַר םיִלָיַח ןומַה 'ּופְסָאְו ּורָנְתַי ָנְבּוופ :ותַמְדָאְדלֶא בָשְו
 ּףךְלִמ רמְרמתִיו זי : הועמד רנו בֶׁשְו רֶבְעְו תַמְׁשְ יאֹוב אָבּו

 17 * >60 || ל >6 | 8% 6 6 יִּתְדַעַמ, rps הָדֲעְרַמ טז הָתַעְּבִמ | 10 1 קזט

 6 51155 60 yp] | 21 1 invers ט 20. 215; 11,10.218 || (02ק 11, 1 ** 4
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 ןַתְַו בר ןֹוִמָה ּיִמֲעַהְו ופה למסע" וָמַע םֶחָלִנְו אְָיַו בֶגנַה
 :זועַי אָלְו תואבר ליִּפָהְו יבְבְל םוֶרִי ןומָהָה אָשַנְו> :ֹדיְּב ןיִמָהַה
 יםיִּתְעָה ץללו ןושארה"ןמ בָר ןומָה דיִמָעָהְו ןוֿפְצַ ףלמ בָשְו
 םיִּבַר םַהָה םיִּתְעָבּוצ :בֶר שּוכְרבּו לוג לוח לאוב אובי םיִנָש
 :ּולָשְכְנְ ןֹוזֲח ריִמעַהְל אשי ךִמִע יֵציִרָּפ ויֵנְבּו בֶגָגַה למל ּודָמעְי
 תור יתורצבמ ריע דכָלְו הָלְלֹוס ְּמָׁשיְו ןופצַה ְךֶלמ אביו
 ולא אָּבַה שַעְיְוי5 :דמעל ַחָּפ ףןיִאְו ויְרָחְבִמ םעְו ּודמַעַי 'אָל בֶנָגַה
 וםֵׂשְִו וז ּוְדָיב יהָלְכְו יֵבעַה-ץֶרָאּב דמעיו ויָנְפְל דמוע ןיִאָו ונוצר
 יםיִׁשנַה תבּו יהָׂשעְו ֹוּמְע יםִיִרְׁשיִו וָתּוכְלַמ"לְּכ ףקְתִּב אֹובָל ויָנַפ
 םייַאל ויִנָּפּו יבָשַיְו :הָיַהְת לאלו דמעת אל ּהָתיִחְׁשַהְל ול ןֶתִ
 :ול בישי ֹותַּפְרָח ייֵתְּב לי ֹותַּפְרִח ןיִצְק תיִבָשָהְ םיִּבַר דֶכלְ
 דַמֲעְו>ס :אַצַמְ .אָלְ לֿפָנְו לׁשְכנו וצְרַא יזּועמְל ויֵנְפ בֵׁשיְוופ
 םִיַפֲאְב אָלְו רֵַבְׁשִי םיִדָחַא םיַמְיְבּו תוכלמ \ רֶדָה ׂשֶגֹונ ריבעמ כיל
 דוה וילָע ונְתְנ"אָלְ הֶזְבְנ ונָּכְילע דַמָעְוי :הָמֲחָלַמְב אָלְו
 יפטשה תוערֶו :תוקלקלַחּב תּוכְלַמ קיִוֲחֲהְו הֶוְלַשָב אָבּו תּוְכְלַמ
 ויִלֶא תּוְרְּבִחְתַהְְוִמּו :תיִרְּב דיִגְנ 'םנְו ּורבָשיְו ויָנַפְלִמ' ּוְפְמָשי
 ּהָניִדַמ יִּנַמְשִמְבּו השב :יוְגטַעֶמְּב םַצַעְו הָלֲעְו הָמְרַמ השעְי
 ׁשּוכְרּו ללׁשו הֶזּב ויִתְבַא תֹוָבֲאַו ֹויָתֹבֲא ושָעְדאל רֶׁשֲא הָׂשֲעְו אובָי
 רַעְיְו5 :תע"דעו ויִתבשחמ בֵׁשֲחַי םיִרָצְבִמ לַעְו רוז םָהְל
 הַמָחַלִמ הָרָּנְתִי בֶגָּנַה למ לוד לוחּב ב בָנָגַה .ףלִמ"לע בבל וחפ
 :תוְבָשַחְמ ויל ובָשַחָידיִּכ דֹמעי אָלְו רֶאָמ-דַע םּוצַעְ לּורג-לְַחְּב
 :םיִּבַר םיללח לנו ףומשי ו וליחְ והּורְבְשי ונבתפ ילְכֲאי>
 אָלְ ּורְּבַרְי בָזָּכ דָחֶא ןחְלש-לעו ערמל םֶבבְל םיִכְלַמַה םָהיִנְׁשּז
 -לע ֹובְבְלּו לוג שוכר ֹוצְרַא בָשָיְו :דעומל ץק ועדי חַלֶצִ

 בֶנב אָבּו בּושְי רעומל: = :יצְראל בׁשְו הָשָעו ׁשֶדק תר
 הָאְכְַו םיִּתַּכ םיָיצ וב ּואָבּופ :הָנֹרֲחָאָכְו הָנשאָרְכ הָיָהְתִדאלו
 זז < ,frt add || 12 K Div 0 םֶרְו | 13° frtadd || ל 1 6 mlt MSS דב |
 14 .Var® JW | 15 5 0 ח66\6 6אטק66 || * >60 || =< prps ןיִאְ] חרְבִי ומעְו
 vel (?( ןיא וירְחַּב םעו | 16 5 6 om, 0 rod cogep | ל 60 לו | ליו
 םיִרְׁשיִמ || ל 16 60804 הָׂשֲעְי | < 6 שונָא | % 4 + 6 6 ול | 18 = 0 םֵׂשְיְו
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 :שֶרְק תיִרְּב יבְזעדלע ןֵבְְו בָשְו הָשָעְו שֶדֹוק"תיִרְּילע םַעָזְו בֵׁשְו
 ּונְתְנְו דיַמְּתַה ּוריִסָהְו יזועָמַה שָּבְקִמַה ּולְלַחְו ודמעי ּונָמִמ םיִעְרְזוי
 ויַהְלֶא יער םעו תקל ףיִנַחָי תיִרָב יִעיִשְרַמּו ממש ץִָקְׁשַה
 הָבָהְלְבּ בֶרֲחְּב ּולָשְכַנְו םיִבְַל ּוניִבָי םָע יִליִכְשַמּוי :ּושָעְו וקְוֲחי
 םָהילע לנו טעמ רזע ּורְזעְי םכְׁשַכְהְבּוצ : :םיִמָי הְָּבְבּו יִבְׁשְּב
 רָרָבִלּ םֶהָּ ור שב .םיִליִכְשמַה ןְמ5ּ :תוקלקלחּב םיִּבַר
 מַה ונֹצְרְכ הָשָעְוַ :דעומל דועדיִּכ ץק תע"דע ןָבללְו
 תיִלְצַהו תל = רֵּבַרַי םיִלֶא יא לַעְו לא-לכ-לֲע דתי םֶמורְתִיַו

 לבתי לכ-לע כ A אל 0 לָּכ לעְו "םיִשנ תּדְמֲח
 דָבַכְ ויָתְבַא והָעְדידאל רֶׁשֲא ַתֹולֲאלְו דָבְַי ּוגְּכ"לע םינְעָמ ַהלָאָלְופ
 -יםע םיִזעִמ יָרְעַבַמְל הֵׂשֲעְופ :תֹודְמֲחבּו הרי ןבָאְבּו ףסְכְבּו בֶהָזְּב
 קלחי הָמָדַאֹו םיֵּרָּ ליָשִמַהְ דוָבָכ הָּבְרִי 'ריִּכַה רֶׁשֲא רֶכָנ ַהולֲא
 וילָע רֵעְתְשְִו בֶנֵּנַה ףלמ + מע חַגְנְתִי ץק תַעְבּויפ :ריִחְמּב
 ףטשו תוצְרַאב אָבּו תוָּבַר תֹויְנֲאָבּו םיִשָרַפְבּו בֶכוּב ןופצַה למ
 םֹוָדֲא ֹודָּיִמ וטלמו הָלֶאְ לׁשכִי יתֹוּבַרו יִּבַה ץֶרָאּב אָבּוי :רָבֲעְו
 םִיַרצַמ ץֶרֲאְו תֹוצְרַאַּב ודי "חלש < :ןומע יִנּב יתיׁשאָרו בָאֹומּ
 תֹוָדְמֲח לֶכְבּו ףָסָּכַהְו בֶהָּנַה יִּנֹמְכַמְּב לש: :הָמיִלְפל הָיְהִת אל
 ןֹופָצַמּו חָרָזּמִמ ּוהָלֲהבְי תועְמְשּו :ויָדָעְצְמְּב םיִשָכְ םיִבָלְ םִיָרצִמ
 ונְדָפַא ייל עַטיְו< :םיִּבַר םילֲחַהלְו דיִמָשַהְ הדג אָמַחְּב אָצְיְו

 :ול רזוע ןיאְו וצקידע אָבּו ׁשֶדק"יִבְצ רַהָל 'םימי ןיב
 לוּדָנַה רֵׂשַה לֵאָכיִמ דֹמֲעַי איִהַה תעֶבּוי 2

 הָרָצ תע הָתְיֲהְו ףּמַע ונְּילע למעָה
 איָהַה תַעָה דַע יוג תיְהְמ הָתְיָהְנאל רֶׁשֲא
 :רָתפַּב בּותכ אָצְמָּנַהִלָּכ מע טְלמִי איִהַה תַעְבּו
 וציקְ רָפְע"תַמְרא ינשימ םיברְו
 :םֶלּוע ןֹואְרדְל תֹופְרְחַל הָלֲאְו םָלוע יתְל הלא

 בז * Var® jpn | * prb 1 םָמשַה cf 12,11 | 33 pl MSS Edd + םיִּבַר |
 35 1 ft ןַבְלְלּו | 37 ** 6 ₪ éri0uig ץטטסוא6, 9(5) id || °% >6 | 39 * 1םע|]
 ל א ריָּכָה 0 ריִּכַי טגצפ א 6  ריִּכָי | 4ז * 1תֹוּבְרְו | * ₪ 1 6 8 תיִרֲאׁשּו? |

Cp,44 >6 | 45 * 1115 60302 ולהא | ל 3 םִיַה | < 09 רה לע |  
frt gl.2  



 1184 = לאינד 13—12,3

 עיִקְרַה רַהְְכ ּורָהְזי םיִליִּכָשַמַהְ
 :דַעָו םֶלועָל םיִבָכְֹּכ םיֵּגרָה יקידְצמּו

 וטְטָשְו ץֶק. תעזדע רָפְסַה םֶתַחְו םיִרְבִּדה םֶתְס לאּינָר הָּתַאְו
 :'תַעָּבַה הָּבְרִתְוי םיִּבַר

 הָּנַה דָחֶא םיִדָמְע םיִרֲחַא םִיָגַׁש הֵּנַהְו לאָיְנָד ינא יִתיִאָרְופ
 םיִּדְּבַה שובל שיאל רמו :ראיה תפְׂשִל הָּנַה דָחֶאְו ראיה תַפׂשְל

 -תֶא עַמָשָאְק :תוְִלְפַה ץֶק יֵתָמ-דע רָאוה יִמיִמְל לעפמ רשא
 ּולאמשּ ֹוָניִמְי םֶרו ראיה יִמיִמָל לעַממ רֶׁשֲא םיִּדַּבַה שּוְבְלושיִאָה

 תוָלַכְכ יִצַחָו םיִדעֹומ דַעֹומְל יִּכ םֶלועָה יֵחְּב עַבְׁשיו םימָשַהְלֶא
 ןיִבֶא אָלְו יִתְעַמְש יגאְו*  :הָכֲאלְב הָנָלְכּת שדק"םעדידי ץפנ
 םיִמָתְסיִכ לאָיִנָב ְךכ רֶמאֹפ והָלֲא תיִרָחֶא הָמ ינדא הָרְמֲאו
 םיִּבר ּופְרצְְוּונְּכִלְתיְו ּורְרָּבִתַיפ :ץק תע"דע םיִרְבְּרַה םיִמְתֲחַו
 תעַמּוייי :ּוניִבָי םיִליְִשַמַהְו םיִעְׁשְר"לְּכ ּוניִבָי אָלְו םיִעָשְר ּועיִׁשְרַהְ
 :םיִעְׁשִתְו םִיָתאָמ ףָלָא םיִמָי םמש ץּוקָש יתָתָלְו דיִמָּתַה רקּוה
 :הָׁשְמֲחְו םיִׁשלְׁש תֹואַמ שלש הָלָא םיִמָיְל עיֶניְו הָּכַחְמַה ירש
 :ןיִמְיה ץֶקָל יֵָּלָרנְל דמעַתְו יחיגְתְו ץקל" ךק הָּתֲאְוי
 4 = קצקs תַעָרָה הָניִּבְרִתְו < 6 | 6 69 רַמאָו | 7 == 16 6 ץַפנ דִי תּולְכְכְו |
 vrs add | * [ frt 6 0 jn}? | 13 °° 60 (kai) 6000000; 60 + זו

rap (eiow) ןג6ססו (kai dpa) 616 avarAhpwow \סטעד6106\6 || 5 6 6ח Tv 

5650 Gov. : 



ESRA. NEHEMIA. הימחנ ארזע 

 יִפָמ הָוהְי- רַב תֹולְכְל סַרֶּפ ְּךֶלַמ ׁשֶרֹוכְל תַחַא תנְׁשְבּוז 1י
 -לָבָּב לוק" רבעי םּפְּרלַמ ׁשְרְּכ ַחּור-תֶא הוהְי ריִעָה הימי
 תֹכְלְמַמ 23, סר ad ׁשְרָּכ רַמִא הכי :רמאל בָתְכַמְּב-םנְו ותוכל

ee 7 eee 

 אּוה רֶׁשֲא As רָאְשָנַה לכו :םלשריב רָשַא םיִלֲאָה
 -םע הָמָהְבְבּו שּוְכְרְבּו בֵהְוְבּו ףָסָכְּב ומקמ יִשְנַא והּואשני םש-רג

 תֹובָאָה יִשאָר ומּוקיו* = = :םֶלָשּוריּב רֶׁשֲא םיָהלֲאָה תיבְל הָבְִּגַה
 וחור-תֶא םיִהלֲאָה ריִעַה לכל םִיוְלַהְו םיִנָהְּכַהְו ןְמְיְנִבּו הָדּוהיִל
 קַח םֵהיֵתְביִבְס לכו ְֲלׁשוריִּב רשא הָוהְי תיִּבדתֶא תובל תוולָעל
 -לַע דב תֹונְּנמַבּו הָמֲהְּבבּו שּוכְרַּב בָהּ יּףָמַכיֵלְכַּב ם םֶהיֵדיִב

 רֶשֲא הָנהָייתיב יֵלּכיתֶא איִצוה ׁשֶרכ מהו ם ::בּרנְתה"ל
 ׁשֶרֹוּכ םָאיִצויַנ* :ויָהלֲא תיִבָּב םֶנֶּתִיַו םַלָׁשוָריִמ רצָגְדכּובְנ איַצֹוה
 :הָדּוהיִל איִׂשָּנַה רֵֵבְׁששל ! םֶרָּפְסיִו רָּבְזִנַה תֶדְרַתִמ רידלע סרֶּפ ףלמ

 ל ףסכ-ילטרנא םיִשלש בהֶז ילטרנא םֶרָּפְסַמ הָלָאְופ ם

 םיְמ כ יֵרֹופְכ םיֵׁשלׁש בָהָ יִרופכיי :םיִרְׂשֲעְו הָעָשִּת םיִּפְלַחמ
In libro Esra ubigue 6 = ₪050 a, 67 = versio Luciana huius libri; 

68 = Ectp ₪, 670 = vers Luchl | Cp 1, 1 2Ch 36,22 6°“ 2,1 67 2,13 | 
A627 6 2,3 4- 66 rpoéupeirat rod ropeuefvaL | ל 2Ch 36,23 ,הוהי 

GPA 2,5 67 2,3 torw, GBAB 1,3 670 1,3 kai Eorar | 6 55 1 6 65% 28 67 6 
 | ) 4קsז )tברל תֹובָדָּנַבּו  1 prb 6 65 2,8 6 26ל-ל |  (trsp acct)ףִסָּכַּב לַּכַּב

7 1frt ריִסַה (6 2,9 עeriyayev, 6°6F 2,7 puerverkev) | "8 mlt MSS רַצַּבְשָשְל 
(id postea); 65 2,11 2000000600 655 20000 ... 650 18 Zacdog ... in al 
codd forma nom graec variatur; cf ad ICh 3,18 || ro crrp, lft (cf 65 2,12) 

  sed numeri (v gs) in 6 et 67 varii sunt, item-summae (v 11) in 1םִיַּפְלַא;

(2499 seu 4499 pro 5400) et 6 (5469), in 67 summa deest. 



 1186 ארזע 2,20—1,11

 ףָמֵּכלְו בָהְּזל םיִלַּכ-לַּכיי ףָלֲא םיִרַחַא םיִלָּכ הָרָשְעַנ תֹואַמ עֶּבְרַא
 תֹולֲעה םַע רַּצַּבְׁשַׁש הָלֲעָה לֹּכַה תֹוֲאַמ עָּבְרִאְו םִיִפְלַא תֶׁשֵמֲח
 םילעה הָניִדַּמַה ינו הָלֲאְוי 2 .: 0  :םִלְׁשיריִל לָבָּבַמ הָלּונַה
 ובּושיו לבבל לָבְּבלַמ ירוצְנְדְכּוְבְנ הָלְנָה רֶׁשֲא הלנה יִבָשמ

 הָיְמָחכ עושי לָבְברזיםע ּואְּירְׁשֲא :וְריעל שיא 'הָדּוהו םלָׁשּריל
 יהנעּב 'םוָחר יֵנְגּב ירַפְסִמ ןָשלִּב יכְּדְרמ ייל "הירש

 םיִעְבְׁש הָאַמ םִיפְלַא שערפ ינְּבי ס  :לָאָרְׂשִי םע יִשְנַא רַפְסִמ
 יג פ :םִָגְׁשּו םיִעְבַש תֹואַמ שלש הָיְמפָׁש יִנְבי ם :םנׁשּו
 יגְבְל בָאומ תַחפינְּךי ס :םיֶעְבְׁשְו הָׁשִמֲח תֹוִאַמ עֶבְׁשי חַרָא
 םֶליִע יִנְ ס "רָשָע םיִנְשּו תֹואַמ הָנֹמְׁש םִיַפְלַאֹי יבָאו עושי

 םיִעָּבְרַאְו תוֶאְמ עַׁשְתי אּותז יג :הָעְְּרַאְו םיֵׁשִמֲח םִיָתאָמ ףָלֲא
 "נב ביי הם םיִשָשְו תֹואֹמ עֶבׁש יז יִנֶּבִפ ס :'הָׁשִמֲחו
 םיִרָשָע תֹואַמ ששי יִבָב יִנְּבִי ם :'םיָנְׁשּו םיִעָּבְרַא תֹוֲאַמ שש"
 ס :יםנְׁשּו םיִרָשָע םִיָתאָמ ףֶלֶאי רָּנֹוַע יִנָּבַ* ם  :יהָשלשּו
 םִיּפְלַאי יִנְנב יִנְּב* סם :יהששו םיִשָש תֹואַמ שש" םקינדא גבי

 יהעְּבְרְַו םישמָח תֹואַמ עֶּבְראז ןידע יב ס  יהָשָשְו םיִשָמָ
 שלש יִצַב יִנְּבל ם הָנֹמְׁשּו םיִעָשִּת הָיְקִחִל רֵטָא-ִגְּבי ם
 ס  :רָׂשֲע םינשּו הֶאַמ הָרֹי יִנָּבַ* חם :יהַׁשלׁשּו םיִרָשָע תואמ
 םיעָשִּת רָּבַג יִנְּבי ם  יהָשלְשּו םיִרָשָע םִיָתאָמ םשֶח יֶנְּב

Cp2=Neh7(=N), 6—73a et 6םיִלָּכַה |  rrזז 16 6 2,13 68 1,11 6"  
 57--45 61306 | K *  רּוצְנְַכּובְג 0 א 6 רצָנ-- | * א 6 הדוהילו | *16 א 7

et ins 6 (67 6010ט ‘Pnoaiou6 5,8 ) הימער N7ל 16  | Zopoiov)הָירזע (6ל 5,8  

 א 7 6% 58 יִנָמַחְנ | < א  תֶרָּפְסַמ < 6 58; sed 61 = 4 | % א 7 61 5,8 םּוחְנ
 6? Poeiuou cf 64° | > 65* 5,8 (cf‘ 6!( + +שצ rponrouuévwv abrdv || 5 ** א
 זס 67 5,10: 652 65* 756 | 6 *16 א זז 69*6 s,rr בָאויו; 6-= 8 |[ לל א 1:
 2818 65 5,11: 2802; :sed GAL = 1 || 8 °° N13 5 | זס * א 15 333 65

N GPA 648; sed 6 = 8 | rr °° N16: 628 65 5,13: 633;5,12 = 41 || <  
 sed 642 = 41 | 12 °° N 17: 2322 65 5,13: 1322 6% 3622 67 2272 | 13 °° א

N 19: 2067 65 5,14 2606 GAL 2066 |667 65 5,14: 37.6* 647 6" = 481 | 14 °°  

AZnp EZekiov,5,15 טוסו  AM | v 16 GPA15/75 א 20: 655 67 5,14: 654 65* =  
AZapou 432, v 16 uioi Avveig 101 010% Apou;67 טוס\  kali AZnragטוסו 66ו;שע  

 sed 6" = 4 || 17 = א 23: °° א 324 GAL 16 = AM | 18 א 24 ףיִרָח; 6*
 5,16 Apaigpoupel® 112, 6” ApceLgoupel® numer 66656, 67" = 48 || 10 = א 22;

N = 328, 6 66656 67 5,16 = Al | 20 N 25 67 5,16 ]ipQ 6 om 65% 5,17 + 
vioi Batrnpoug 3005. 

, 



2,21—44 ESRA 17 

 יֵׁשְנַאֹיי סם :הָשלֶשּוםיִרָשָע האמ יםֶחְלתיִב יִנְּבַ ם :הָׁשַמֲחַ
 םיִרְׂשְע הַאַמֹי תֹוּתָנַע "שנאת ם : יהששו םיִׁשָמֲח 'הפטנ
 תירק יֵנְפ ם :'םינְׁשּו םיִעָּבְרא יתוַמְע ינְּבי סם :יהְנֹמְׁשּו
 יינְּבéֿפ ם  :'הָשלָשּו םיִעָּבְראְו תֹואַמ עֶבְׁש תֹורֲאָבּו הָריפַּכ *םיִרָע
 הֶאַמ סַמְכִמ יׁשְנַא-ז ם :ידַחֶאְ םיִרָשָע תֹואַמ ששי עַבְנְו ּהָמְרַה
 םיִרְׂשֲ םִיתאָמי יִעָהְ יא תי שנא ם :םִָנְׁש םיִרְׂשֲע

 הָאמ ישיג יב :םנׁשּו םישמח יֹוֵבְנ יב ם :'הָשלשו
 םיִשָמְח םִיַתאָמ ףָלֶא רַחַא םֶליִע יִנְּבַיי ם :הָׁשְׁשְו םיִשָמַח
 דלדיִנָּב3ּ ם :םיִרְׂשֲעְו תֹואַמ שלש םֶרָח נצ ם  יהָעְּבְרַאְ
 שֶלָשי וחַרְי יִנָּב* ם  :'הָשמחְו םיִרָשע תֹואמ עֶבְׁשי ֹונֹואְו דיָדָח

 שש םיֿפְלֲא תָשַלָש האְנְס ינְּבי ס :יהָׁשמֲחו םיִעְּבְרִא תא
 ס  :יםישלשו תֹואַמ

 :?הָשלָשּו םיִעְבְׁש תֹואַמ עָשת' 'ַעּושָי תיִבָל הָיְעַדְי יִנָּב םיִנֲהְּכַה 36

 ףֶלָא רּוחשפ גב ם :םָנְׁשּו םישמח ףלֲא רפא יְּב ם
 ס :ירָׂשֲע הָעְבְׁשְו ףָלֶאי םרֶח ינְּבפ ם ::הָעָבְׁשְו םיִעָּבְרִא םִיָתאָמ

 ס :הָעְּבְרַאְו םיִעְבַׁש 'היודּוה יִנְבְל" ילֶאיִמְדְקְו עְׁשיהיִנְּב םִיולַה0ּ
 :יהְנמׁשּו םיִרָשע הֵאַמי ףָסֶא יִנְּב םיִרְרְׂשִמַה 41
 יֵנְּב בּוקַעדיִנְּב ןְמלַטנְּב רַעֲאדיִנְּב םָלְׁש-ינְּב יםיִרעָשַה יב

 :"הַעָשַתְו םיִשלש הֵאַמי לה יֵבׂש יִנְּב אַמיִמֲח

 םָרקייִנְּב :תֹועְּבַט ינְּב אָּפּוׁשֲחיִנְב אָחיִכ"יַנְּב םיִניְִנַ ל
 21. 22 = :N26 ** הָפֹטְנּו םָחָל"תיֵב יִשְנַא 188 | ל-ל 67 5,18 טוס \6זש-
 wary 116 | = 65% 5,18: 55 || 23 ° 6 5,18 טוסו || לל 6ל* 158 | 24 < א 8

om, 6* = 48, 67 142 | 25 * N29 65% 5,1965% 5,18 'עדתיִב יִשָנַא | *ל 6  
oi 0010001 kai Aupuidtotםירעי || < 65* 5,20 ך-  NG6" טוס+ | ל 6 16  ‘WIN 

 422 || 26 * N30 65% 5,20 יִשְנַא GE viot | ל-5 6- 623 | 28° Or לֶאְתיִב |
 684 21 :om'|| =° N32 123 67 5,20: 223 ₪9 52 | 20 "3 ל ב ישְנָא

6A6% 521 א  °° om 67 = AM;67 521 = 48 || 30 א  om,רָחַא, 65*  
 טוסו Owes | 31 °° 65% om | 32 "4 | 33 = א 4 55 ל21 6 5,22: 750,

N38: 3930,65 5,22: 245, א 695 = 48 | 35  ** N36:654 = ₪ || 34 =  
 6% 5,23: 3301, 6* 3330, 6 = 41 | 36° GPA 5,24 + 66 Tog ט1006 20/0066 ®(
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 "יְִּבי4 :יבוקע יִגּבי הָבָנֲ"יִנְב הָגָבְ"ינְּבפ :ןודָפ יֵנְּב אָהְיִסיִנְּב
 "יִגְּבפ :הָיִאְר גב רחב לּדנ"ינְּבז :ןנֶח יְִּב 'יִלָמָשיְּב יבְגְח
 היִנְּביפפ :יסב יֵנְּב חָסֶפדיִנְב אָזעְדיִנְּבִּפ :םֶ יֵנְּב אָדוקְניִנְּב ןיצר
 יִנְּב אָפּוקַח-יִנְּב קוְּבְקְביִנְּבִי :"םיִסיִפָנ יִנְּב םיִנּועְמִדיִנָב יהָנָסַא
 "ינְּב סוקְרביִגְּבא :אָשְרִח יגְּב אָדיִחְמִיֶּב תּוְקְצַבהיִנְּב< :רּוָחְרח
 | :אָפיִפַח יִנְּב ַחיָצְנ יִנְּביצ :חַמָתַדיִנְּב אָרְסיִס

 יִנֶּבַ< :'אָדּורְפ גב יתָרָפֹֿפַהינְּב יטסינְּב הָמלָש ידָבע יב
 תֶרַּפ נב ליִטַחְדיִנְב היִמַפְׁש יִנְּבִיד ּלִג יִנְּב ןוקרדדינב הֶלעי
 תֹואַמ שלש הָמלׁש ידע יִנָבּו םיֹניִתָּנַה" לב :ייִמַא יִנְּב יםיבצַה
 בּוְרְּכ אָשְרַח לת למ לתמ .םילעה הלאו ם :םִנְׁש םיִעָשּת
 :םה לֶאְרְשיִמ םָא םֶעְרַזְו םֶתְובַאתיּב דיִנַהְל ּולְכִי אָלְו לרמא דא

 ם  םנשּו םיִשְמָח תוָאמ שש אַ יב הָיְבוינב הָיְלְדְייְּב
 חקל רֶׁשֲא ילורב יגְּב ץוקה יגְּב יהָיבֲח יִָּב םיִנֲהְּכַה ייִנְּבִמּוי

 םֶבַתְכ ּושְקַּב הָלַא< :םֶמָש"לַע אָרְקִיַו יהָׁשֲא יִדָעְלִּגַה יֵלֹזְרּב תונָּבִמ
 אָתָשַרתַה רמאַו3 :הָנְהְּכַהְרַמ לאני ּואַצִמְנ אלו םיִשֲתיִתּמַה
 :םיִמְתְלּו םירּואל ןָהֹּ דמע דע יםישדקה ׁשֶרָקִמ ּולְכאידאל רֶׁשֲ םֵהָ
 דל :םישש תואְמשֶלש םִיַּפְלַא אובר עבְרא דָחֶמּ להקה
 םישלש תֹואַמ שלש םיִּפְלַ תַעְבְש הלא ₪ םָהיֵתְהָמֲאְו םֶהיִדְבַע
 תֹואַמ עֶבָׁש םֶהיֵחּוס 66 :'םיִתאַמ לתורְרְשמּ םיִרְרשִמ םֵהָלְו הָעְבְשְו

 עֶּבְרַא םֶהיִלַהְ 69 :הָשַמִחְו םיִעָּבְרַא םִיַתאָמ םָּהיִדְר השש םישלש
 ס :םיִרְׂשֲעְ תֹואַמ עבש םיִפְלַא תַשָש םילמח הָשִמַחְ םישלש תֹואַמ
 ּובְּדנִתְה םֶלָשּוריִּב רֶׁשֲא הוה תיל םָאּובּב תֹובָאָה יֵׁשאָרמו55
 הְכאָלמַה רצואל ל ּונְתנ םֶחְכְּב :ונֹוכְמ- לע ודיִמעהל םיִהלֲאָה תיבל

 תֶנָתָכְו םיִפְלֲ תש םיִנָמ ףָסָכְו ףֶלֲאְו תואְּברשש םיִנומְּכְרִּד בֶהָ

  * Zouga 5 lwoia | 45 ° >N 48 (GPAא 47 אָעיִס 65 5,29 20ט6 44
5,30 v. Akoud[B]) | 46 55 6BAL 5,30 >N || ל 1c QNGL 5,30 ימלש 68 6 

 | א 52 61 םיִסּופְנ  0נְפַיסִי K 65% 5,31 Dל ||  || 50 = 469 5.31 >Nתשסא
52 1 MSS אָריִחִמ | 55 * א 57 תֶרְפס 609 5,33 = 48 || ל א 57 67* 3 

 ןומא | 59 * א om 8 >41 | *1 6 N 59 (6%) 5,34ת  | 57 = 8% 5,34אדירפ
 | ןודא | * 16 א6: 6 רמאו | 61% א 63 6%% 5,38 ןָמּו | * 8 יח || < 565 הָׁשֲאְל

62 N 64 ,אָצְמְנ sed cf ibid | 63 °° prps 6 6 5,4o םיִשְדקַהְִמ | ל 16 65 
  incert || © ins 6 N 67 69% garתעבש || ל-ל  | 65 5 conjg NN 6ןַהֹּכַה

 םָהיִרַמַח. ₪  | 7 parallelism cs 1הָשְמַחְו םיִעָּברַאְו
 ₪ וי" א
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 םיִרְרָשְמַהְו יםֶעֶהְִמּוי םִיְלַהָו םיִנָהְכה בוי ם :הֶאַמ םיִנָחְל
 ס | יםָהיִרָעַּב לָאְרְשְולְכְו" םֶהיֵרֲעְּב םיִניִתְּגַהְו םיִרְעושהו

 םעָהיּופְסָאַו *  יםיִרָעָּב לֶאְרְשַי ינבּו יעיִבָשַה שֶדְחַה עגיוי
 םיִנָהְּכַה ויָחֶאְו קי עושי ו :םֶקָשּורולא דַחֶא שיִאָּ

 הבמה וניו :הח ל שיא השמ תַרותּב בות תולע לשל
 תולע ויֵלע לע יתֹוצְרַאָה ימעמ םהילֲע להַמיִאְּב יִּב יוִתֹנּוכְמ"לע
 תלו בּותְּכַּכ תוכְּפַה נַח"תֶא שעיר + :בֶרַעַלְ רק קבל תולע הָוהיל
 תלע ןֵּכייִרֲחָאְופ :ומויִּב םֹוי"רַבּדי 'טָּפָשִמְּב ה םויָּב םֹוָי
 הָבָדְנ בָּהַנְתִמ לֶכְלּו םיִשְּדְקִמַה הָוהְי ידעומ-לְכלּו םיִׁשְדֲחלְו דיִמָּת
 הווהיל תולע תולעהל ולמה יִעיִבָשַה שֶדָחל דִחֶא םוּיָמ :הָוהיל
 לאמו םיִׁשָרֲחַלְו םיִבֹחְל ףַסָכ-ּונתיז ודי אל הָוהְ לכיַה
 םִידלָא ןּונְבְלַה- ןַמ םיִזָרֲא יֵצֲע איִבָהְל םירצלו םיִנדָל ןֶמְשו הָתְׁשִמּו
 םָאֹובל תיִנָשַה הָנׁשבּופ ם :םָהילֲע םִרּפיִּדְלַמ ׁשֶרּכ ןהְׁשְרְּכ אופי
 לאיִתְלַאְׁשְּב לבב ּולַחַה יִנָשַה ׁשֶרֹחַּב םֶלָשּוריִל םיִהְלֲאָה תיב"לָא
 יֵבְׁשַהַמ םיִאְּבַה- לכו םיְוְלַהְו םיִנֲהְכַהוטֲהיֵחַא רָאְׁש קרָצֹודוְּב עּושיְו
 -לע ַחֶצנל הלְעַמְו הָנֵׁש םיִרָשע מ םּוְלַהדתֶא ודיִמעיו םלׁשורי
 -יִנְּב ויָנְבּ לימד ויָחָאְו ויָנָּב עושי דָמֲעיופ :הוהיזתיִּב תָכאַלַמ
 דֶדְנַח יֵנְּבי םיֶהלֶאָה תיִבּב .הָכאָלמַה 'השע"לע חצנל דָחֶאַּכ יהָדּוהְי
 הוהְי לְכיַה-תֶא םיִנּבַה יוְדַסִיָווס :"םיולָה םֶהיֵחַאֹו םֶהיִנְּב
 םִיַתלִָמַּב ףְסֶאיִנְּב םִיולַהְו תורצצַחּב םיִׁשָבְלמ םיִנֲהְכַה ףדימעוו
 תַדוהְבּו לֶלַהְּב ּונֲעיוו: :לֵאָרְׂשִי-דלמ דיו ידידלע "הְוהידתֶא ללה
 הָעּורְת ּועיִרַה םֵשֲה"לָכו לֵאָרְׂשִי"לַע ּוְּסַח .םלועלחיּכ בוט יִּכ הָוהיל
 םּיִוְלַהְ םיִנָהְּכַהְמ םיִּבַרְוי :הָנהְיתִיַּב דסוה לע הוהיל להב הָלּדְ

 הז סב ןושארָה תבַהתֶא ּואְר רֶׁשֲא יםינקה תומה ישארו
 םיִרָהְל הָחְמָשְב הָעּורְתַּב םיִּבַרְו לדג לוקְּב םיִכּב םֶהיֵגיֵעְּב תַּבַה

7o. ** ff trspi ב46 .םהירעב .|| ° frt add |..Cp 3, = eN 78 Nis 

18MSS םָהיֵרעב | * mt MSS interv | 5 א 8,1 +-דלָכ | 2  6MSS תרותב 
 | ּוקּומְתִיַ  || Sins? 6 6* 5,49שיא השמ | 3 * 0 ויְתנֹוכְמ, א ותָנ-- | ל 81 'א אָּב

41 6 Q ולעיו | 4 = 8MSS Vrs תולעו | * 65% om || 5 mlt MSS טפשמכ | 
“4 prb add || g *1 היודזה cf 240 || *1 6 mlt MSS ‘Wy || = frt add | דס 17? 

  4הוהיל גטז הוהיזלא;  1 6 13MSS Vrs Tp | © nonn MSSודו | ל
 ןושארה.  | adםינקזהו || * פק  * :2MSSתֹודֹוהְלְו | ז2 + 57 :5



 1זפ0 ארזע 2-5

 םַעָה יֵבְּב לוָקְל הָחְמִׂשַה תַעּורְּת לֹוָק םיריּכמ םָעָהי ןיִאְוי :לוק
 פ | :קֹוחְרַמְל-דע עַמְׁשְנ לוקהְו הָלֹודְג הָעּורְּת םיִעיִרְמ םַעָה יִּכ

 תי לָכיַה םיָנֹוב הָלֹוּגַה יִגְביִּכ מי הָדּוהְי יֵרָצ ועְמְׁשר 4

 as םיִחְבְ ּונָקְנא אלו םֶביַהְלאְל שורד םֶכָכ 2 םֶכָמְע הגב
 עוׁשְיְ לבר םָהְל ףָמאיִוי :הָּפ ּונֲתֹא הלעמה רּושַא למ \ ןדח רפא
 וניהלאל תי תֹונבל ּונָלְ םֶכְלאְל ארל תֹובֲאָה יאָר ראש

 סת םיקלכמו הדוהויסע יד םיפרְמ ץֶרֶפַה םע לה ספ דלמ
 ְךְלַמ ׁשֶרּוָּכ ימ-לְּכ םֶתְצִע רַפָהְל םיִצֲעֹוו םָהיֵלֲע םיִרָכְסְופ :תֹוָנְבַל
 :סֶרְּפ ְךֶלַמ שיר תּוכְלַמ"דֲעְו םרּפ

 יבָשי-לע הָנֶטָש ּוָבְתָּכ ֹוָתּוכְלַמ תַלָחְתְּ שורושחא .תּוכְלַמְבו
 תַדְרְתִמ םֶלָשְב בֵתְּכ יאָּתְשִׁשֲחַּתְרַ יִמיִבּוו ם  :םֶלָשּוְריַו הָדּוהְ
 ושנה בָתָכּו ֶרּפ דלמ אְּתְשִשַחַּתרַא-לע 'ומנְּכ רָאְׁשּו לֵאָבֲמ
 יִשָמָשְו םעְטדלַעְּב םּוחְר* ס :'תיִמְרא םֶּגְרְתְמּו תיִמְרֲא בּוְתֶּכ
 :אָמָנַּכ אַּכְלַמ אּתְׁׂשְחַּתְרַאל םלשּוְרו-לע אָדֲח אָרְּנַא ּובְתַּכ אפס

 אָ ןֹוְְֲָנכ רַאׁשּו אר יׁשְמׁשְו םעֶמ-לעְּב םָחְר נָא
 יאָנָהָד אָיכְנׁשּׁש אָנלְבב "יִּכְרִא אָיִסְרֶפִא אָיָלְּפְרַט אָיָכְתסְרפַאְ
 ומה בֵתֹוהְו אריִקִיְו אָּבַר רַפְנְסֶא יִלְגַה יִּד איַמֲא רֶאְשּו :אָיָמְלַע
 נפ הָנְדִ* ס :תֶנֲעְכּו הָרֲהנירבֲע רֵאׁשּו ןירמש יד הָיֹרקְּב
 שנא יִּדּנְבִע יאָּכְלַמ אּתְׂשִׁשְהַּתְרַאדלע יול וחלש יִּב אָּתְרּנא
 קלפ יב אּיָדוְהְי יִד אָּפְלַמְל אוהל ג עידו :תֶנַעְכּו הָרֲהנרַבֲע
 ןְּב יאָּתְׁשיאָבּ אָּתְרְרַמ אָתְיְרְק םַלְׁשּוריִל ותַא אנילע תל ןמ
 ןָה יד אָּכְלַמְל אוהל ג עידי עב :ןטיחי יאישַאְו ּלְלָכשא ירשו"

 ןגְָבו אל להו ולב המ ןוְלְכּתְׁשְ אורו אָגבְתִת ד אָתיְרְק
 אָנְחַלְמ ָּלְכיֵה חַלֶמִיִד לָבְקְלּכ ןַעְּכי קְוְנַהְּת םיִכְלִמ םֶתְּפִאְ
 אָנְעֹוהְו אָנְחָלֶש הָּנִּדלַע אוֲחָמְל אָנָל ְּךיֶרֲא"אָל אָּכְלִמ תֶגְרעו
 רֶפְסְּב חֵּכְׁשַהְתּו ִּתָהְבַא יד אינְרְכְּד רַפְסּב רקַבְי יד5 :אָכְלַמְל
 13 = קזקפ לוקמ םיריכמ || Cp 4,21660דלן | 3 >65%5,68 68; ₪ 68 | 0

postea || *16  כִּנָותָיו | > <60; prb add || 8 807—.,םיִלָהְבִמּו | 7 *8 אתשש --, 4  
1c 68 61 68 אּוהדיד | c16 0 אָיְוַּכְרַא | < 0 אָיָהְּד * | al?ף *  | id postea 

 הָתְיְרָקְּב | זז * פק , 44 יהולע | ל 0 רבע || ז2 *1 0 אָּמַשְבּו | ל* 16 0 איַרּוׁשְו
 וללכש 68 היִרושו | < 68 היֵשֲאְו || * crrק | 14 cf ad Dan 2,8 | 15 prps רקָּבִתִי



1-7 ESRA 11 

 נמו ןיכלמ תַקָזְנַהַמּו אָדְרַמ אירק ְֶּד אָתְירִק לד עֵּדְנְִו ארד
 :תבְרָחַה ְֶּד אָתְיְרְק הָנְּד"לַע אָמְלַע תָמויְומ ּהּונְּב יב רּוּדַּתְׁשֲאְו
 היַרּוׁשְו אַנְּבִתַּת ּךַד אָתיְרִק ןה יד אָכְלַמְל הָנְחֹנַא ןיִעְדוְהְמי6
 אֿמְנְתִּפז ס :ְְליֵתיִא אֹלארַהנ רבעב קלח הָנְּד לבקל ןּוללְכִתְשִי
 יד ןּוּהְתְְנְּכ רָאָׁשּו אָרּפִס ישָמֶשְו ב תשע אָּכְלַמ חלש
 ןְּתְחלְׁש יד ד אָנְותְשג 18 :תַעְכּו םלָש הרֲהנ"רבע רָאׁשו ןיָרְמׁשִּב ןיִבְתָי
 יִד ּוחַּכְׁשַהְו ּורָקבּו םעט םיִש ינמּופ :ימְדִק ירק שַרָּפִמ אָניֵלע
 רּוּדַּתְשָאְו דָרְמּו הָאִׂשנִתִמ יכל אָמְלַע תֶמּוידִמ ְּךָד אתירק
 רבע לָכְּ ןיַטילשו .םלָשּורילע ל וה ןיִפיִקּת ןיִבְלַמּו> :ּהֵּב"דְבֲעַתְמ
 אָלטַבל םֵעְמ ּומיִׂש ןעֶּכי :ןֹוִהְל בֵהְיְתִמ קחו וֶלָב הַָּמּו הָרַהְנ
 ןיִריִהְזּויי :םָׂשְּתִיאַמעַט יִנִמ"דַ אְּֿבִתִת אל ְּךֶד אֵתְְרְקְו דלא אַרב
 ס :ןיכלמ תקנה אֵלְבֲ אָגְׂשִי הָמָל הָנד"לַע דֵּבְעַמְל לש וֲה
 -םֶרָק ירק אָּכְלַמ אֵּתְׂשִׁשִחּתְרַא יד ֵֹּנְנְּתְׁשנ ןגשרפ יִדוִמ ןירַא>
 אידּוהידלע םֶלָשּוריל ליִהְבְב ולא ןֹוהְתָנְנְכּו אָרְפְס ישָמְשְו יםּוחְר
 ס :לִיָחְו יעֶרְדֲאּב וּמַה ולב

 אָלְטְּב תֶוֶהְו םֶלָשּוריִּב יִּד אָהְלֲאתִיַּב תַדיִבַע תלְטְּב ןידאְּב+
 2 :סֶרּפיִלַמ שירד תּוכְלַמְלי ןיִּתְרַת תנש

 : איִדּוהְילַע 'אּיִאיְבְנ אודע-רב הָיְרְזּו 'הָאיבְנ יח ליִּבנְתַהְוי 5
 ּומָק ןַידאַּבי ם :ןֹוהיֵלֲע לֵאָרְׂשִ הָלֲא םֵׁשְּב םֶלָשּוריִב דּוהִיַב יִּ
 אָהְלֶא תיִּב אָנְבִמְל וירָשְו קצוב עושי טָאיִתְלַאְשרַּב לָבּברַ

 -ּהֶּבּי ם :ןֹוָהְל ןידעסמ אָהְלֲא-יִד הָיאּיבְנ ןוָהמִעְו םלְׁשּוריִב יִּ
 ןּוהְתָנְנְכּו ינְזוְּב רַתְׁשּו הָרַהְנְ"רבַע תָחַּ יֵנְּתַּת ןוהילע הָתֵא אָנַמז
 הָנְד יאָנְרְׁשאְו אבל הָנָד אָתְיּב םֶעָמ םכל םׂשןמ םהל ןיִרְמָא ןכְו
 די איַרְבְג תֶהָמְש ןּונַאןמ "םהל אָנְרֹמֲא אָמְנַּכ ןידַא+ :הָלְלְכַשל
 ולָטבדאלו איָדּוהְי יבָשְלע תֶוַה םההְלא ןיעופ :ןַינָּב אָנְנְנִּב הָנָד

 ס הכיל אָנְּתְׁשִנ ביתי יראו ךַהְי שרל אָמעט"דע ומה
 ינְזוּב רֶתְשּו הָרֲהְנירַבְע תֶחַּפוינְּתַת חַלָשיִּב אָּתְרּנַא ןָנָשְרפ
 אָמָנְתפל :אָבלַמ שור" הָרֲהנ רֶבַעַּב יִּד איְכְסרֿפַא ּהַתְנַנְכּו

+ 

 16 6 2,20 68 3 הירּושו | 23 * 6-8 + םעט לַעַּב | ל גז ערדאב | 24 8
 ®hic incip cp 5 | == Var ךoמ שוירד תוכלמל | Cp 5, * 0 איִבְָתַהְ | ל

cf 68) | 3 * prpsאָיאיְבְג  autאיָאיִבְ  (VarSאיב, 6 61 סת | 5 6 = ₪1  
 ּהָתונכו 66 | ל 1 אֵנְבָמְל צ 2 | 51 קצל אָנְרְׁשַא | 4 9 = 68 cs מא .



 12 ארזע 6,5—5,8

 ועיֶרְיֿפ :אָלְכ אָמְלֶש אָּכְלַמ ׁשוירְָל ּהֹונְּב ביִתַּכ הָנְדַכְו יהולע וחלש
 אּוָהְו אֵּבַר אָהְלֶא תיִבְל אָּתְניִדְמ דּוָהיִל אבא אָבְלַמל אוהל
 אָנְרּפִסֲא ְּךִד אָּתְדיִבענ אָילתְכְּב םֶשְּתִמ עָאְו ל ןֶבָא אָנְּבְתִמ
 אָנְרַמַא אָמְנָּכ לא איבשל אָנְלֶאְש ןידָאפ :םִהְדִיְּב חלָצמו אָדְבַעְתְִמ
 :הֶלְלְבשל הָנְד יֹאָנְרְׁשֲאְו יהלָנְבמִ ; הָנָד אָתְיְּב םַעַט םכל םֶשְמ םהל
 אּרְבְניָש בּתְכִ יִד ףתּוערוהל םֶהָ .אָנְלֶאש םֶהְתַהְמְש ףַאְויפ
 ומה אָנְחְנַא רַמַמְל אָנּוביִתָה אֵמָנִתִפ אָמְנְכְויי ם :"םֶהָשאַרְב יד
 תַמְדְקִמ הָנְב אָוַה"יִּד אָתְיּב ןינָבּו אָעְרַאְו איִמְש הָלֲא-יִד ל יָהְודְבַע
 יִלמ ןָהְליי :ּהָלְְבְשו יִהָנַּב בר ָאְרְשיל למי ןָאיש ןיִנְׁש הָנְּד
 ַבְּבילמ רַָנְדכּובְנ יב וּמַה בֶהְי אימש ּהָלֶאְל אָנָה ּוזַגְרה
 תַנְׁשְּב רָב ס :לָבְבַל יִלְגַה 'הָמַעְו ּהָרְתְס ּהָנְ הָתיבּו יֵאיָּדְסַּכ
 הָנְד אָהְלֶאתיִּב םַעֶט םש אּכְלַמ ׁשֶרָּכ לבב יִּד אָּכְלַמ שרוכל ּהָרֲח
 רַצָנְדַכּובְנ יִּד אָּפְסַכְו הָבֲהַד יד אָהְלֲא-תיבהיד אינאמ ףַאְו + :אנבל
 קַּפְנַה לבב יד יאלכיהל ומה לָביִהְו םלׁשּוריִב יד אָלְכיַהְִמ | קַפְנַה
 יִּד ּהָמש רָצּבששל* ֹוביִהיִו ילפב יד אָלְכיַהְְִמ "אָּבְלמ ׁשֶרֹוכ ומה
 אָלְכיִהְּ ומה *תָחַאדלזא אש אָינאַמ הלאו הל"רמַא5ַ :ּהָמָש הָחַפ
 רַצְבָשש ןידַאי5 ס ּהַרְתַאהלַע אָנְּבִתִי אָהְלֶא תיַבּו לשוב יה

 תיִבְּב .רֶקְּבְת בט ל ןה עכו < = יש אל אָנְּבְתַמ
 םיִש אָּכְלַמ שָרָכְמְיִ יִתיִא ןֶה ילָבָבְּב ידי ּהֶמַת אּכלַמיִד אָיִזְנִּ
 חלש הָנְדלֲ אָּכְלַמ תּועְרּו םלָשּוריִּב לד .אָהְלֲאתיִּב אָגְבמְל םַעַט
 אַרפְס" תיִבבוּרקבּו םַעְט םֶׂש אבל שירד ז ןידאּבי 6 ם :אָבִיִע
 אָתְריֵבְּב אָּתְמְחַאְּב חָכְּתְׁשִהְו ;ילָבְבְּב הָמַּת ןיִתְחַהְמ יאּיַזְנִג יד
 ס :הָנֹורְכְד ּהֹּננְּב ביִתָּכדוִכְו הָדֲח הָלְגִמ אָּתְנִיִדִמ יֵדֲמְּב יּד
 אָהְלֲא-תיֵּ םַעַט םש אּכלַמ ׁשְרֹוְכ = אֿפלמ שרוכל הָדֲח תַנׁשב

 ןלְבוְמ הושאל ןימְּד ןיְִבדייִד לתא אּנְבִִי אָתּב ילדי
 אָתָכִת לג ןְבא"יּד ןיִכְּבְנ :ןיתש ןיִמַא ּהָיָתְּפ ןיּתְׁש ןיִּמַא 'הַמּור
 יִנאָמ ףאו5 :בֶהְיְתִּת אָּכְלַמ תיִּבְִמ אָתְקְפִנְו תדח עַא-יד ְּךָּבְדנְ

 9 *1 ּהָיְנְבַמְל | * c 3° | זס * 68 תֶהָמִש | ל גז םהישארב || זז סרַמאַמְל |
GBA6,17 ּהָלְכיֵהְל | ל  cf ad3 || 14 * 6Aז2 *  הָאְּדְסַּכ | * גז הָמע| | 13  
prbתחַא || 17 *  VarS15 *0 לא א הָלֶא | *  | Zopogogel kaiלָבְבַּב | < 6% +  

 add |» 1 c mit MSS 6 6,21 יִד | Cp 6, 1 ** prps אירפס יד איזנג | ל aו?|
 3 * nonn MSS "בדיד || ** crrp (prps יהשָאו) | = 1 ? ּהְָּרֶא | 4 16 6 דַח.



6,6—20 ESRA 1193 

 "יָד אָלְכיִהְִמ קפְנַה רֵצָנְרכּוְבְנ יִּד אָּפְסַכְו הָבֲהַד ית אָהְלֲא-תיִב
 ּהָרְתַאְל םֶלָשּוְיִִיִד אָלְכיִהְל ךחיו ןּוביִתַהְי לָבָבְל לֵביֵהְו םִלׁשְריִב
 ינוב רַתְׁש הרהנ"רבע תַחַּפ יִנָּתַת ןעכפ ם :אָהְלֲא תיִבָּב תַחַתְו
 וקְבְשז :הָמַּתְְִמ וה 'ןיקיחר הָרֲהנ רבב יד איכְסְרפַא "ןוהְתָוְנְכּו
 אָהְלֲא-תיֵּב איִדּוהְי יֵבְׂשְלּו אָיְדּוהְי תַחַּפ דד אָהְלֲא- תיּב תַדיִבְעל
 -םַע ןּוּדְבעַת"יִד אמל םעֶט םיש נמו ס :ּהָרְתַא-לע ןֹונְבִי ְךַד
 תַּדִמ יד אָכְלַמ יֵסָכּנמּו ךַד אָהְלֲאתיֵּ אָנְבִמְל ךֶלא אָיְדּוהְי יבש
 אָל"יִד as איִרְבְגְל אָבַהְיְתִמ אה אַ אָנְרּפְסִא הָרֲהנ רבע

ooejee 

 אֵחְמְתִ וי ףיק = עֶא חַסְנְתַ הנד אַמְנְתַפ אנָשהי יה שנא
 הָמַּת ּהָמֶש ןָּכָשיִּד אָהְלאָוי :הָבְד"לַע דבַעְתִי ִלְנְנ ּהתיַבּו יִהְלֲ
 רב אָהְלֲא-תיּב הָלְּבַחְל היְנְׁשהְל ּהָדָ חֹלְׁשוו יח םַעְו למל רֵּגַמָ
 :דַבְעִתִי אָנְרַּפְסֶא םעט תַמְש ׁשֶויְרְד הנא םֶלָשּוריב יד

 -יִד לבל ןוִהְתוְנְכּו ינְזּוּב רֵתְׁש הרהנ-רבע תַחּפ יִנּתַת ןיראצ
 ןינְּב אָנָדּוִהְי יֵבְׂשְויצ :ּודבע אָנְרַפְסֶא אָמְנַּכ אָכְלִמ שוירְּר חלש
 -ןַמ לְלְכְׁשְ וָנְבּו יאֹוערַּב הָיִרַכְזּו יהאיִבְג יִנִח תֵאּובְנָּב ןיִתלצמּו
 :"סרַּפ ךלמ אּתְׂשִׁשחַּתְרַאְי ׁשֹויְרְָ ׁשֶרְּכ םעַטְמּו לֵאָרְׂשִי הלא םעַט
 -תַנְׁש יאיָהיִד' ירָדֲא תַריֵל יהָתְלְּת םֹוָי דע הָנְד הָתָיַּב *איִציִשְוי5
 אלו אלנה לֵאָרְׂשיינְ ּודבעו 6 ם :אָּבְלמ שר תּוכְלַמְל תֶש

 תַכְנחְל וברקהְיז :הָודַחְּב הג אָהְלֲא-תיב תכְנַח אָתּלְנ"ונְּב ראשו
 הֶאַמ עָּבְרא ןיֶרְּמַא ןיפאָמ ןיֶרְכַּד הֶאְמ ןיְרות הָנְד אָהְלֶא תב
 :לארְשי יֵטְבְׁש ןָיְנִמל רשע יֵרְּת לָאְרָשידלָּבלע איט ןיִּנע יֵריַפְצּו
 אַהְלַא תדיִבע-לע ןוהְתְְלֲחַמּב אלו ןוְּתָלפְּב אָינַהְכ ּומיִקַהו
 -תֶא הָלוגַהיוגְב ושעיויפ ם :השמ רַפְס בֶתְכִּכ םֶלָשּוריִב יּד
 יֵיְְלַהְו םיִנֲהְּכַה 'ּורַהָטָה יִּכְיפ :ןושארה שדחל רשע הָעְּבְרַאְּב חַסָּפַה
 6 5 6188 53, id 13 | ? גז ןיקיחר | 7 5 6 6 לֶבָּבְרו אָהְלֲא רבע |

prb add |0 | ? 64+ איאיִבְנ | = mאָיִנַהָּכ | 14 * 0 אָיְבְנ 673   Vars 
prb exc nonnןירשע || <  ‘ni9 ויִצישְו | 5 66 = 48, 6 7,5  lcדפ יִצשו  

id 18 cet | 0יָאוַלְו  QMssצפ | %% קזק רשע יֵרְּת חַי אוה | 6  
 הָאַטַחְל | 10 255 + םוי | 20 * Vגז ּורֲהַטִה | 1 לה

Biblia. 77 
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 םֶהיֵחַאֹלְוי הָלֹוּגַה יִנְּב"לְכְל הסָּפַה ּוטַחְשיַנ םיִרֹוהְט םֶלָּכ דָחֶאְּ
 לבנה ל הלּוּגַהְמ םיִבָשַה לְְָשייְב לבאר :םָהְלְו םיִנֲהְכַה

 למ בכ בסֵהְו הָוהְי םֶחמשו יִּ הָחַמְשְּב םיִמָי ,תעבש תֹוצַמ"נַח
 :לֵאָרְׂשִ יהא םיִהְלָאָהתיּב תָכאַלְמְּ םֶהיֵדָ קול םהילֲע רּוׁשַא

 טנא אָתְסָשָהַתְא תּבְלמְב הנאה םירבדַה תאי 2
 -ןֶּב קודָצְרְּב םיִלׁשְ"ןְב= והָיקְלִח"ֶּב הָיְרוֲע"ְּב הָיְרְשְּב אָרְזְ
 ךןְּב יִּנְעְב הָיִתַרֶזְֶָּב :תויָרְמְְִּב הָירזֲעְוְב הָיְרְמַאְְּבי :בּוטיִחַא
 :שאְרֶה ןֵהֹּכַה ןֶרַהָאְְּב רָזעְָאְּב סָחְניִפְְּב עושיבַאְְֶּבִ :יִקְּב
 תנא הָשמ תָרֹותְ ריִהָמ ריאה לָבָּבִמ הָלְע אָרְזַע אּוָהַ

 טירה םיולַהְו פה יה לעיל ס :ותְשקּב
 למה אָתְסָשָחַתְרַאל עַבְׁש-תַנְׁשּב םֶלָשּורילֶא םיִניִתּנַהְ םיִרְעָשַהְ
 יב למ תיִעיִבְׁשַה תנש איה יישימחה ׁשֶרֲחַ םֶלָשּורִי אבי
 שֶדְחל דָחֶאְבּו .לָבָּבַמ הלעמה דסי אּוְה ןֹוׁשאָרָה שרחל לָחֲאַּב
 אָרְזֲע יָּכס :וילֲע הָבוטַה ויָהלֲאדּכ םָלׁשּורו-לָא אָּב יׁשיִמֲחַה

 קת לארי דלל תושעלו הָוהְי תֶרּותתֶא שרל ּובְבְל ןיקה

 תוכל םפנתמלכ - יטעט םיש נא: יתָנֲעְכּו ריִמָני אָיַמָש
 -לָּכ :ָהְי ךִּמִע םֶלָשּוְי ָּהְמל אלול יֵהֹונֲהכְו לֶאְרְשְי הָמַעְְִמ

 דּוהְי"לע הָרְקבְל חיש להטעי תַעְבַשְו אָּכְלַמ םֶלַקְרִמ יד לַבְק
 אבל" בֶהְדּו הפ הָלָביַהְלּו5 ְָריִב יָד לא תֶדְּ םֶלָשּויִלְו

 אינה אַמע תּובְּדנְתִה םע לבב תגידמ לב חְַּׁשַהְת יח בה
 אָנְרַּפְסֶא הָנְּד לֵבָ-לַכיל :םלשּוְיב יד םֶהָהְלֶא תיִבְל ןיִבְּנְתָמ

aH 

 בֶרָקְתּו ןיהיִּכְסִנְו ןוָהְתַחְנִמּו ןיִרְַּא ןיִרְכּדןיִבוּת הָגְר אָפְסַכְּב אָנְקִת

20 °° add? || 2ז * 68 + No | * Hill דיג || 22 A Dag | *6ק 7, 1 6ל 
  60 avéBn || 2ss cf ad ICh 5,29ss; 6,33ss || 8 * 1 6 5חק0060מ + 8,1

Vrs ואביו || ? prb exc nonn vb, cf 6,15 || g 1 frt 79 | 12 °° 60)65( reré- 
Aegro(rat) 06(6)6יז kal | ,6ח6אקוסו) 6 8,9 xaipewv || 13 ° Var® .םעט םיש ינֹמ 
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 -לַעְו יִּריֵלֲע לד הָמּויל :םָלְׁשוְריִב יד םֶכֶהְלִא תיּב יִּר הָחְּבְרַמְדלַע ומה
 :ןוְדְבַעַּת םֶכַהְלֶא תּוְעְרִּכ דבְעַמִ הָבַהְדְו אָפְסַּכ רֶאְשְּ בַטיֵי 'ָּךיַחֶא
 ּהָלֲא םָדְק םֶלשַה הלא תיּב ןחלפל ל ןיִבַהְיְתַמְיִ אינאָמּופ
 -ןִמ ןְנִת ןתְנַמְל A לָּפִ ₪ א תי תּוחָשַח ראשו :םלשּורי

 פס אנה א כנא דל יד הרה רכעפ יד אב
 -דַעְו הָפְמ ןירְּּכ ףסָּכְ"דע< :דִבעְתִי אָנְרַפְסֶא אָיַמָש ּהָלֲאיִּד אָתָּ
 הֶאְמ יִחָשְמ ןיתְּב'-דַעְו האמ ןּתַּב רַמֲחרַעְו הֶאְמ ןיִרּוּכ ןיטְנֶח
 אְָּזַרְדַא דַבַעְתִי אָּיַמַׁש ּהָלֶא םעטומ יִד"לָביג :יבָתְכ אָלְיִּד חַלָמּו

 יל אּניִתְ אּיַעַרַת איר אולר איבה" יד ןיעדוהמ כלא
 :םֶהיִלְ אַמְרמְל טיִלָש אל להו ולב הָּדְנִמ הָנְר אָהְלַא תיּב
 ןנַהְלדיִד ןיגידו ןיטפש יִנַמ ליבי ךַהְלֶא תַמְכָחּכ אְרְזְע "הְּנָאְו5
 אל יִדָו ךָהְלֶא יֵתְּד יעְדילָכל הָרֲהנ רבַעַּב יד :אָמַעלָבִל לןינָאָד

 יד אָ לא אָתְּד דֿבְע אוהל אָליִדלְכְיֿ :ןְָוהִּת עַד
 וׁשֹרְׁשְל ןֶה תֹומָל ןַה ּהָּגִמ דֵבֲעְתִמ אָוָהְל הָניִּד אָנְרַפְסִא אָּכְלַמ
 רֶׁשֲא ּוניִתֹבֲא יֵהלֲא הָנהְי ְּךוָרְּביז ס :ןיִרּוסָאלְו ןיִסְכְנ שנעל
 ילֲעְ :םֶלָשּוריִּב רֶׁשֲא הָנהְי תיִּבדתֶא רַאָפְלךֶלּמַה בֶלְּב תאזּכ ןַתְנ
 יִנָאְו םיִרְְּּנַה למה ירש לָכְלּו ויצעויו למה ינפל רָחָח"הַטָה

 תולעל םיִׁשאָר לאְרְשַּמ הָצְבקאְו יֵלָע 'יהלֶא הָוהי"דיִכ יִּתוחְתִה
 יֵמְע םיִלעָה םֶָשָחְיִתְקְו םֶהיִתְבַא ישאר הָלֲאְוי 8 :יִמָע
 םשְרּג סָחְניִפ ונְּבִמ> ם :לָבְּבִמ ּךְלַּמַה אְּתַמַשַחַּתְרַא תּוְכְלַמְּב
 יִנּבִמ יהָיְנַכְש יִנָּבְמי ם  :ישּוטח דיִוָד יִנָּבִמ לאנד רַמְתיִא יֵנְּבַמ
 ֵֹנְּבִמג ם :םיִׁשַמֲחו האמ םיִרָכזל שחְיְתַה וָמַעְו הָיְרִכְז שעֶרפ
 ס :םיִרָכְוַה םִיַתאָמ ֹוּמעְו היְחַרְזוִב יניִעוהְיְלֶ באומ תַתַּפ

 גבו סם :םיְִכְזַה תוֶאַמ שלָש דעו ֶאיזֲחיּב ְֶנכְׁשיינבמי
 םֶליִע גְּגמּו ס :םיִרנְוַה םיִשָמָח ֹוֵמעְו ןָתְנויןּב דָבָע ידע
 היִטַפְׁש ינְּבִּוג ם :םיִרְכְוַה םיִעְבַׁש ֹומעְו הָיְלַתְעְְִּב הָיִעָשְי
 18 * 0 ףלע | * 0 ְּךֶחֶא | 1g ft 1 6 6 8,17 68 618 ב יד לֵאָרְׂשִי |

trsp | © nonnירכָּכ | ל-ל ] nonn MSSר{ | 22 *  Var® Nלפי | כז  Var®20 *  
 MSS בתכ || 25 * 05 תְנֲאְו KMSS ;(sic 4) הָּתְנֲאְו | ל 0 ןיִנִיִד | 1 קמ
 6 6 8423 68 nT | * prps הָנִעְדּוהְּת | 26 0 יִשרֶשל | 28 686-8 + הָבּוטַה |
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 הָיְדַבִע בָאז יִנָּבְמִפ ס :םיִרָכְּדַה םיִנֹמְׁש ֹוּמעְו לֵאָכיִמְְּב הָיִדְבַז
 תיִמּולְׁש ינְּבִמּוופ ס :םיִרָכְזַה רָשָע הָנֹמְׁשּו םיִתאָמ ומַעְו לָאיִחְיְְְּב
 הָיְרַכְז בב יִנּבְמּ פ :םיִרָכְזַה םיִשָשְו הֶאַמ ֹומִעְו הָיּפְסּויְרְּב

 ןנָתוו דג גְּבִמּוי סם :םיִרָכְזַה הָנמֶשּו םיִרְׂשָע ֹומֲעְו יִבּבְְּ
 םקינַא נְּבִּווג ס :םיִרָכְוַה הָרְׂשֲעַו הָאמ ומעְו ןְטְקַה-ןָּ
 םישָש םֶהָמִעָו הָיעַמׁשּו ילאועְי טְַפיִלָא םֶתֹומׁש הָלֶאְו יםיִנְרַחֶא
 ס :םיִרָכְּזַה םיִעָבְש וּמַעְו ידּוְּבזְו יתּוע יִוְגְב ינְּבִמּווצ ם :םיִרָכְזַה

 הָשלֶש םיִמָי םש הָנֲחנ אֹוהֲאלֲא אָּבַה רָהָּנַהלֶא םֶעְבְקַאְו
 הָחְלְׁשֲאו 5 :םש יתאֵצְמאל יול ינְּבִמּו םיִנָהְּכַבּו םֶעָב הָניֵבֲאְו
 הָיְרכלְ ןתנלּו ןתְנְלָאלּו בייל ןתְנלָאלּו הָיִעַמְשל לָאיראל רָזָעיִלָאל
 -לע םֶתוא יהאָּוֲאָוז :םיָניִבָמ ןָתָנְלָאָלּו בירי םיִשאְר םלֶשמלו
 -לָא רַב םיְבְּד םֵהיִפְּב ּהָמיִשֶאְו םוקָמַה אֵיָפַסַכְּב ׁשאֹרָה ודא
 תיבל םיִתְרָשְמ ּונלאיבֲהְל הלה: אָיַפְסְכְּ יםיִנותְּבַה יויֲחָא ודא

 -תֶאְוו רשע הנמש ויַחֶא וינבּו היִברשו .לארשיר לוב ילֲחמ

 : :םיִרָשְע םֶהיֵגְבּו 'ויַחֶא יָרָרְמ יִגְּבַמ הָיַעַשְי יוִּתַאְו הָיְבַשח
 םִיִתאָמ םיִניִתְנ םִיַולַה תדבעל םיִרָשַהְו דיִוָּד ןַתָּנָש םיִניִתָּנַהְִמְּופ
 רֶהָּנַהלַע םוצ םש אְרְקֶאְוי :תומָשְב ּובָּקִנ םֶלַּכ םיִרְׂשֲעְו
 ּונָפְַלּ ּונל הביי ּךְרֶד ּוּנַמִמ ׁשָּקבְל ניִהלֲא יִנפָל תּנַעְתַהְ אוהַא
 רעל יש ליַח לפקס לוָאְשְל יִתָשב יובל :ונשוכרד לכל

esהשקכנו "המוצב "ויזל לע אָ ְֲ  nd 
 הָיִבְרְשל רַשָע םיִנש םיִנָהְּכַה יִרָשִמ הֶליְִּבֲאְו :ּונָל רתָעיו תאזלֲע
 נהיו םָהְל תלוי :הָרָשְע םָהיֵחַאַמ םֶהּמְעְו יהיבְׁשֲח

 -שש םירכ ףסל לע הלקשאיי יאנה לָאז וי
g 16 nonn MSS Vrs ינבמו || ro ins 6 6 8,36 6A יִנָב | 11 prps 6 6" 
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 יְרֹפְכּו7 :רָּכַכ הֶאַמ בָהָז יםיִרְּכַכְל האמ ףֶסְכְדיִלְכּו םישָמְחו תואַמ
 'םינש *הָבּוט בָהְצִמ תֶׁשֹחְנ יֵלְכּו ףַלַא םיִנֹכְֲאל םיִרָשע בֶהֶ
 שרק .םיִלָּבהְ הָוהיל שֶדק םּתַא םַהְלַא הָרָמָאְנ* בָהּ תֶדּומַח
 ורָמָשְו ּודקש*9 פ  םֶביִתְבַא יִהְלֶא הוהיל הָבָדְנ בֶהָּזַהְו ףָסָּכַהְו
 לֵאְרְׂשִיִל תֹוָבֲאָה"יֵרְׂשְו סיולהו םיִגַהְפה ירש ינפל ּלָתְׁשִּת-רע
 מ םילה םיִנָהְכַה ais :הָוהְי תיֵּ תוטל םלְׁשּוריִּב

rl 

 ,i אוב rn בואו ביוא הב נלי - הת
 םיִלָּכַהְו בַּהְּזַהְ סה 6 יִעיִבְרָה םיבּו :הָׁשלְׁש םיִמָי םָש בָשגְ

 לקשמב רַפְסַמְב :םיולה ב הידע עושירב - דָבֶזֹו םָמעְו
 קריבי יבשהמ םיִאְּבַה55ּ ס :לאיִהַה .תַעְב לקְׁשמַה- לָּ בֵתָּכִיו לכל
 -לָּכ- לע רׂשע-םינש םיִרּפ לַארׂשִ יהלאל ו תולע ּוביִרְקַה יהלונַה
 תאָטח יִריִפַצ הָעְבְשְו םיִעְבַש םיִשָבּ הֶששְו םיִעְׁשּת וםיִליִא לַארְׂשִ
 רָנְפְרׁשַחַאי ל מַה יָתְּד-תֶאוּונְתו 6 :הָוהיל הלע לָּכַה רָשע םִיַנְׁש
 ס :םיִהלֲאָה תיִּב-תֶאְו םעֶהתֶא 'ּואָשְנְו רַהָּנַה רָבַע תווחפ"ו מַה

 לֵארְׂשִי םעֶה ולדבנ"אל רמאל םיִרָשַה יל ּושָּנְנ הלא תולָכְבּוי 9

 יִזְרֶּפַה יִּתְחַה ינענכל יטָהיִתְבעתפ תֹוצְרֲאָה יֵּמַעַמ םּיולהְ םיִנָהְּכַהְו
 םֶהָל םֶהיִתְנַּבִמ אְׂשְניָכ :ייִרֹמֲאָהו יָרְצִמַה יִבָאְפַה ינמעה יַסּובְיַה
 םיִנְנְּסַהְו םיִרָשַה ְךִיו תֹוצְרֲאָה יֵמעְּב ׁשֶרקַה עַרֶז ּובְרָעְתַהְו םָהיִגְבִל
 יִּתְעַרְק הֶּזַה רָבְּדַהדתֶא לעָמְשְכְו :הנושאר הּזַה לַעַמּב הָתיָה
 :םמושמ הָבְׁשֲאְו יֵנָקְזּו ישאר רעׂשמ הַטְרַמָאָו יִליִעָמּ יָדְגִּב-תֶא
 יִנָאַו הלוגה לַעַמ לַע לֶאְרְשיהְלא יָרָבְדְּב דִרַח 2 ּופְסֶאי ילֲאְוּ
 יִתיִנֲעַּתַמ יִּתְמְק בֶרָעֶה תַחְנַמְבּופ :בֶרָעָה תַחְנַמְל דע םמושמ בשי

 הָוהי-לָא יפכ הָׂשְרפאְו יפרבדלע הְֶָכָאְ יֶיעמּו יְִגב יעקב
 יִכ ְךיִלֲא יִנָּפ יֵהלֲא םיִרָהְל יִּתְמַלְכְנְו יִּתְׁשִּב יַהְלֶא הָרְמַאְנ< :יָהְלֶא
 יִמיַמל :םימָשל דע הלדג ונְתְמשִאְו ישאר הֶלָעַמְ ובר וניתנוע
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 ּנַתְנ ּוניתנועבו הֶּזַה םויה דע הָלֹדְג הָמָשאְּב ּרנְחַנַא ּוניַתֹבֲא

 הּזִּבַבּו יּיֵבְׁשַּב בֶרָחַּב תֹוצְרַאָה יכְלַמוךיְּב ונינהכ ּוניִכְלִמִי 3 ּונֲחַנַא

 ו תֶאָמ הָיִחִת הָתְיָה עֵנְרמַעֶמַּכ התו יה םֹויַהְּכ םיִנָּ תָׁשְבְבּו

ev 7" eee 

oe oss 

oe eee 

 יציבה נב ר תיוצ רשאי :יִתומ נב כ תארח
 ימע יתַּדנְּב איה הָּדנ ץֶרֶא ּהָּתְשַרְל םיִאְּב םָּתַא רֶׁשֲא ץֶרָאָה רמאל
 הָּתַעְויי :םֶתֶאְמְמַּב הָּפ"לֲא הָּתִמ ָהּוְָלִמ רֶׁשֲא 'םָהיִתְבַעוְתַּב תֹוִצְרֲאָה
 -אָלְו םֶכיִנְבַל ואשת לא ? םֶהיִתְְבּ םֶהיִנָב נְּתַּת-לַא םֶכיִתוְנְּב
 בּוטדתֶא םּתְלַָא וקזחת ןעמל םלועדדע םַתָבֹוטְו םמלָש ּוָשְרְדְת
 שמ וניל אָּבַה"לְּכ יֵרֲחָאְוי מ םֶביִנָבל םּתְשַרוהְ |ץֶרֶפָה

ed 
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 ₪ ןּתְחַתַהְלּ .ומוצמ רַפָהְל בשנה 4 :תאזְכ מיל ול הָּתַתְנ
 :הָמיֵלפּו תיִרֲאְׁש ןיִאָל הלכירע \ .mtn אולה הָלֲאָה תֹובעּתַ

 :תאו-לע נפל דוָמַע יא ִּ 6 יגל ּונְגַה הַָּה
IOsנפל לָּפנְתִמּו ּהָכּב ּותדְתִהלּו אָרְזֲע לְלּפתַהַּוו  

 םיִשנו םיֵׁשְנַא דאָמ-בַר להק לָאְרְשימ "יִלָא ּוצְּבְקְנ םיִהלֲאָה תיִּב
 יִנָּבִמ לאיחוד היְנַכְׁש ןעיו* :הָכָב הֵּבְרַה םַעָה ּוכְביִ םיִדְליִ
 תיְרְכְנ םיִשָנ בָשָּנַו ּוניַהלאַב נְלעַמ ' ונח ארזעל רָמאיָ לוע
 תיִרּבתְרְכִ הָּתעְוג :תאזדלע לַאְרׂשִיל הָוָתַמ-ׁשי הָּתְעְו ץֶרֶאָה ימעמ
 םיִרְרֲחַהְו יָנֲֹא 'תצעּב םֶהָמ דל יםיִׁשְנ-לְכ איצה וניהלאל

 םיִולַה םיִּנָהְּכַה יִרָשתֶא עּבשיו אְָזע 7 ּפ :השעו קזח
 תיִּב לנָפלמ אָרְזע םקינ6 ּועֵבְׁשִיו הָּזַה רֶבְִּּכ תושעל לֶאְרְשְודלְכ

 7 5 ₪ 16 6874 65 6 610 'כו bi‘ | ל :item ‘wa | זז *16 151155 תדנּכ |
 ל 1155 'תָּכ | 13 Mss 8 ּתְבשָח | Cp זס, ז תוז MSS 'פתהְבּו, 'ותהבו |
 216 0 םִליֵע א םֶלוע | 3 *1 6 6 890 6! תֹויְרכנַה ּוניִשָנ | ל 0+ יַעַּכ | <1

 ינדא | 5 16 6 892 0 להו.
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 לוק וריבעיו? :הָלּוּגַה לעמ-לע לָּבַאְתִמ יִּכ הָּתׁש-אְל םִימּו לבא
 רֶשֲא לכו : :םלָשּורי ץֶבָקה הלוגה יִנְּב טל םלָשוריו הֶדּוהיְב
 ושּוכְרלָּכ םַרֲחִי םיִנקּזַהְו םיִרָשַה תצעּכ םיִמָיַה תֶשְלֶשְל אובידאל
 ו ןמָיְנְבּ הָדּוהְייִשְַאלכ ּוצבקיופ ם :הָלּוגַה להקמ לָדָּבַי אּוְו
 ּובשיו יׁשרֲחַּב םיִרָשְעְּב יעיִׁשְּתַה ׁשֶדֲֹח אּוָה יםימָיַה תֶׁשְלְׁשִל םלָשּורי
 :םיִמְׁשִנַהַמּו רַבָּרַה-לַע םיָריִעְרַ םיִהְלֲאָה תיִּב בֹוחְרִּב םֶעָהד לכ

 ּוביִׁשתַ םתלעַמ םָּתַא םָהְלא רֶמאינ ןַהּכַה אַבְוע םֶקיַני* ם
 הוה הָדֹות גת הָּתַעְויי :לאְרשי תשאל ףיסוהל תֹויְרְכְנ םיִשָנ

 -אל םֶחָל םֶש ךָליו ביִשְיְלָאְְּב ןֵנָחֹוהְי תֵּכְׁשִללֶא ְּךְליַו םיהלֶאְה

 שק יירד וכ להו לק ורמאיו להקל נעו :תוירְכּגַה
 ץּותַּב דֹומעל חֶּכ ןיִאְו םיִמָשְּג תַעָהְו בָר םַעָה לבא :תושעל
 :הֶּזַה רָבְּדַּב שפל עוניִּבְרַהְיִּ םינשל אָלְו ל ֶחֶא םויְלדאל הָכאָלְמַהְ

 םיִשַנ ביִשהה יוניִרֲעְּב רֶׁשֲאולָכְו להְקַה לכל ּוניִרָש אָנּודְמַעְי
 דַע היַמְפׂשִו ריִעְו | רייק םהָמַעִו םיִנָמזִמ םיִּתְעְל אב תְָֹכְנ

 ולב יֵתְַׁשְו -- תאז- לע והמע היתה ןֶב הָיִזחִיַ -לאהַשע
 ישאר םיִׁשְנַא ןהפה אָרְזֲע .ףלְַּבי הָלּגַה יִנְּ ןכ-וׂשֲעוופ :םֶרָזֲע
 יריֵׁשעֶה שֶדָחל = דָחֶא םוָיְּב ובָשיו תוָמָשְּב םֶלָכְ םָתֹבֲא תיֵבְל תָֹכֲאָה
 דע תֹויַרְכְנ םיִשנ ּובישהה םיִׁשֹנֲא לֿפב לכול רָבְּדַה !שוירדל

 ס = ּשאַרֶה ׁשֶדחל דָחֶא םמ
 עושי יֵנְּבִמ תּויְרְכָנ םיִׁשָנ ּובישה רֶׁשֲא םיִָהְכַה יֶנְּבמ אָצָמווי5

 .םָדָי יִגְתיַיפ והְָלַדְנּו ביִרְו רָנעִלֲאְו הישעמ ויחָאְו קֶדַּויְרְּ
 יִנָנֲח רַמֲא ינְּבִמּו :םָתָמְׁשַא-לע ןאצדליִא םיִמָשַאְו םָהיֵׁשְנ איִצְוהְל
 :היַוְעְ לאחיו היִעַמׁשּו הָיִלֶאְו הָישעְמ םֶרָח יִנְּבַמּוי :הָיְדבְזּ
 :הֶׂשעְלֲאְו דָבֶזֹוי לֶאְַתְ לֵאעֶמְׁשִ הישעמ יניעוילָא רּוחְשַפ יִנָּבַמּו

 הָּוהְי הָיחַתפ 'אָיִלְק אוהל יִעְמשְו דב םולַהְמּו=
 יבישיְלֶא םיִרְרְׂשִמַה"ןמּו4 :רֶזְעיִלָאְ
 6 2 ןליו | ל mlt MSS "יִבִג | 9 5 prb exc nom mens (וֶלְסְכִּב) | 16

 4155 6 9,5 68 'חל | :2 *16 0 ףֶרֶבְרַּכ | ל 1 6 טגזS ונילע ךרבדכ ןְכ |
 14 * VaזS ּניִרְעַּב | לל 16 22155 שמ רָבָּרַה לע || 16 516 6 9,16( 67 6( 6709)
 ול לּבבַיַ | * 1 שורדל | 7 1 אה | 10 קת םַמָשַאְו | 20 9155 8 הירכזו |
 23 * VarS הילקו | < frt add, cf Neh 87; ro,1r | 24 * ins 6 6 9,24 61% רו
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 :יִרּואְו םֶלָמְו יםָלַׁש םיִרעְׁשַה- ןמּ
 רוְעְלֶאְו ןְמְימּו הָיַכְלִמּו הָיוַו הָנְמַר שערפ ינְּבִמ לַארְׂשימוי5

 תֹומָריִו יִּדְבֲעְו לֶאיִחיְו הָיְרַכְז הָיְנַּתַמ םָליֵע נבו :הָיָנְבּו הּיַּכְלַמּו
 דְבְוְו תֹומָריְו הָיָנּתַמ בשיא ינעוילָא אּותַז יָנְּבַמּו>7 :הָיִלאְ
 נב יָנְּבִמּופ ;יִלָתַע יִּבז הָיִנְנִח ןֵנָתֹוְהְי יִבּב במו :אָזיִזעו
 בָאומ תַחּפ ינְּבִמּו :"תומרי ילאשו בוש הידע ָךּולַמ םֶלָשִמ
 יִנָבּוי :הָשנִמּו יוּנְבּו לאלצב הָיְגִּתמ הישעמ הָיְנּב לֵלְכּו אָנְרע
 ן :הירמש ךולמ ןמָיְנּב< :ןועמש הִיעַמְׁש היכל היַׁשְי רֶזעילָא םֶרָח
 יִנְּבִמּצ :יֵעְמְׁש הָשַנִמ ימי טְלֿפילֲא דָבֶז הֵּתַּתַמ ינָּתִמ םשח יָנָּבמּּ
 תֹומַרַמ הינו : יהל היִדְב הָיְנּבפ :לֵאֹואְו םֶרָמַע ירְעַמ יִנָב
 היִמְלׁשְופ :ליִעָמְש יוגב יב ושי יֵנָּתֹמ הָיְנַּתַמּז :ביִׁשְלָא
 :הירמש והימלשו לארי :ירש יִשֶש יֵבנְכמגס :היְרעו ןָתָנְו
 - אָניִבַז יֵדָבְז ּהָיְתִּתִמ לַאועי וב ינְּבִמּּג :ףסוי הָיִרַמַא לש
 םיִשָג םֶהַמ שי תור םיִׁשָג ייִאְׂשָנ הלכי הב לאו
 פ 'םִנָב מיש

 תַנְׁש ולְסַּכ-שֶרְתְב יָהָיַו יהיְלְכְחְְְּב הָיִמְחְנ יִרְבַּדי 1
 אּוה יחאמ דָחֶא יִנָנַח אביו: :הָריִּבַה ןשּושּב יִתיִיָה יִנַאְו םיִרשָע
 -ןמ ּורַאָשְג"רֶשַא המילפה .םיִרּוהָיַה-לֲ םִלָאְׁשֲאְו הָדּוהיִמ םיִׁשְנֲאו
 יִבָשַהְהְוִמ ּוְראְשִנ רֶׁשֲא םיִרָאְשָּנַה יל לרָמאיו :םלשורידלעו יבשה
 .ָהיִרְעְשּו תַצְרּפִמ םֶלָשּוְךִי תַמּוחְו הַּפְרַחְבּו הל הַעָרְּב הָניִדּמַּב םֶש
 הָּכְבֲאְו יִּתְבשָי הָלֲאָה םיִרְבּדַהתֶא יִעְמׁשכ יל :ׁשֲאָב ּותֵּצנ
 רמו וםִיָמׁשַה י יִהְלֲא נפל לְלּפְתִמּו םֶצ יִהָאְו םיָמָ הְּתא

es 7... 

 תוחּותפ .- תק א אנ יָהְתי :ויִתוְצַמ "רמלה מ |
 םַמּוי םויַה ְּךנָפְל לֶלַּפְתִמ יֵכֹנֲא רָשָא ףְִּבַע תַלָפִתַ לֶא עָמָשל

r° |היכלמו  Hill Dy | 25 6 9,26 om, 67 Mixaiac, quod 670 pr24 °  
sic Occ, Orיִקְּ | 29 * 115 8 יִכָּב | ל 115 3 היזעו | 5  GL28 6 9,29  

!epeuwo || 31 1 6 mlt MSSלָאָׁשִי 09 לֶאְשּו 6 9,30 לֶאהַשע | 4 0 תֹומְרְו, 6 9,30  
crrp | 36 crrp |ּוהּולְּב,  Q6 6" 9,34 0 לאו | 35  Vrs JR | 34 prps 

 37 0 ישעיו crrp | 38° frtlc 6 9,34 60 יונב יִנָּבַמּו | ל roMSS' יעמש| ||

 40 6% 34 רוע יֵנְבִמּו (8 'ְבמ) | 43 *:אS 8 רֶכָז | * 0 ידי | 40
Cp 1, 1 In libro Neh6 6 9,36 'בו םיִשָנ םֶהָמ ּוחלשינ |  crrp; prpsּואָשָנ | ל  

Var®ל-ל  || XeAkaia6 = ם00ק 6 | * 6  a,6* = םטסק  non 6) ubique64, ( 
 שדֲחְּב יהיו | 5 1 דָסֶמַהְו | 6 == קזק תבשק ְּךיֶנְוָא הָנייֵהת.
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1,7--2,10 NEHEMIA 120 

 רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִייִנְּב תואַשַח-לע הֶּדוְתִמּו ְּךיָדָבֲע לֵאָרְׂשִי יֵנּב"לַע הֶלַלְ
 נְרַמְׁש-אָלְו דל ונלבֲח לבֲחיז ּונאָמָח יִבָא-תיִבּו יִנֲאו ל ּונאַטֲח
 הֶׁשֹמ"תֶא ָתיִנצ רֶׁשֲא םיִטָּפְׁשִמַה- תֶאְו םיִקָחה" תֶאְו תֹוצַּמַה"תֶא
 םֶּתַא רמאל בע השמדת תינצ רֶׁשֲא רַבְּרַה-תֶא אָנְ"רֶכְז :ךּבע
 יתְוצִמ םָּתְרַמְשּו יא םֶּתְבַשְו :םיִמַעַּב םֶכְתֶא ץיִפָא יֹנא ּולָעַמִּת
 םַצְּבקַא םָׁשִמ םִיָמָשַה הָצְקִּב םָפְחדִנ היִהָיםֶא םַתא םֶתיִשעו
 םֶהְויפ :םָש יִמָש-תֶא ןְּבָשְל יִּתְרַחְּב רֶׁשֲא םוקּמַה- לֶא םיִתאיִבהְו
 אָנִאי :הקזחה די לּודָּנַה ָךְחְכִּב תידפ רשא ְּךַמעֶו ךיִדְבַע
 ךיִרְבִע תַּלפִּת-לֶאְו ףִּבַע תַלָפְּתלֶא בשלד אנ יָהָּתִי יִנדַא
 םיִמָחְרל ּוהָנְתּו םויַה ףּבַעְל אָּנהָחיִלַצַהְו ךִמָש-תֶא הֵאְרילֿ םיִצַפֲחַה
 יִהִני2% סם =  :ךלמל הש יִתיִיָה יִנֲאַו הָּנַה שיִאָה נפל
 אָשֶאְו יויָנָפְל ןיי' ְּךְלַמַה אָּתְסְׁשִחַּתְרַאְל םיִרְׂשֲ תנש סי שֶדְחְּב

 לפה יל רָמאיוי זייל עֶר יתייקדאלו פל הֶנְתַאו ןַײה"תֶא
 אָריִאְו בל עֶר םָאדיִּכ הֶז ןיִא הָלֹוח ְּךְניִא הָּתַאְו םיִעָר ְּךינַּפועּוְמ
 יִנָפ ּועְרידאְל עּודַמ הָיְחִי םֶלֹועְל למה ךלִמל רַמֹאָו :דִאְמ הֵּבְרַה
 רַמאיוּצ :שאב לבא ָיֶרָעְׁשּו הָּבְרח יֵתֹבֲא תרבית ריֵעָה רש

 רֶׁשֲא הימל ךרבע .בטיידסאו בוט "למטה -לַעְדָא oes רמו |
 יל רָמאיופ :הָנְנְבֲאְו יֵתֹבֲא תֹוָרְבִק ריִעלֲא הָּוהְי-לֲא יִנֲחלׁשִ
 בּושִּת יִתָמּו ךכלהמ הָיִהִי יִתָמדדַע ולא תֶבָשויי לגשהו למה
 -םִא למל רַמֹואְול :ןַמז ול הָנְּתֶאְו יִנָחְלשיו ֵלָמַה"ינְפל בטייו
 יִנּורובְעַי רֶׁשֲא רַהְּנַה רָבֲע תֹווֲחַפ- לע ילּונָתִי ג תּורָגִא בוט מַה
 רֶׁשֲא םֶּדְרַּפַה רָמש סא תַרָגאְו* :הָדּוהְיְדְלֶא אּוָבֲארַׁשַא דע
 תיל רֶׁשֲא הָריִּבַה ירעש-תא תורקל םיִצע יִלְָתִי רשא למל
 סלָאדכ ףלמה ילְֶָתִיו ויִלֶא אֹובֲא-רַׁשַא תִַּבלְו ריִעָה תַמוחְלּו
 םּהְל הָגְּתֶאְו רֶהָּנַה רֶבַע תווחפדלא אֹובֲא :ילע הָבוטַה

 | = פ | :םיׁשְָּו ליַח ירש לה יִמַע חלשינ מַה תג
 -רֶשא הָגֹדְג הָעְר םָהָל עד יִנמעָה דָבָעֶה הָיְבּוטְו יגרחה טְלבנס
 :לֵאָרְׂשִי יִנָבְל הָבֹוט שקבל םֶדֶא אָּב

7 = pּונְלַּבִח לָּבַח גו ונְלּוע לוע קצ || 8 ins ante ת 6 6941 םִא' lar of 

 v6 | Cp 2, ד *51 6 6°40 נפל ןַיָו | * קזקs םיִנָפְל | 6 654 תַבְשויַה |
 8 115 304 bhi | ro Vars טלָּבִנַ



 1202 הימחנ 8;3—2,11

 הָלילוםּוקַאְוי* :הָשלָש םיִמָי םָשדיִהֶאְו םֶלָשּורִילֶא אֹובֲאְוי
 יִּבָל-לֶא ןֶתַג יַהְלֶא 'הָמ םֶראְל יִתְדּגַהאָלְו יִמע טעֶמוםיִׁשנֲאו נא
 בכר יִנֲא רֶׁשֲא הָמַהְּבַהְִא יִּב יִמִע ןיִא הָמַהְבּו םֶלָשּוריִ תושעל
 רַעָשלֶאְו ןיִנַּתַה ןיע פלאו הָלְיל איֹנַה"רעׁשְב הָאְצַאָנ :ּהּב
 ָהירֲעׁשּו יםיִצּורְּפומֲהי-רֶׁשֲא םֶשּו יתָמוחְּב רש יִהָאְו תֵּפְׁשַאָה
 םוָקְמ"ןיִאְוְּךלּמַה תַכְרְּ"לֲא ןיעַה רעָש-לֶא רבעָאְו+ :שָאְב לא
 הָמּוחַּב רבש יִהָאְו .הֶליל לַחנב הָלֹע יִחָאְנ 5 :יִּתְחִּ רבע הָמַהְּבַל
 הָנָא ּועְְ אל םיֹננְסַהיֿ :בּושאְו איגַה רַעָשְּב אבאו בּוׁשָאָ

 ₪ םַּתַא ם םֶהְלַא רָמואָווז :יִּתְַּגַה ו" "רע תָכאָלמה יהשע
 שָאְב ּותַצַנ ָהיִרָעְׁשּו הָבִרח שור רשא ּהָב ּונְחנא רַשא הָעְרַה
 םֵהְל רינֲאְופ :הָּפְרָח דֹוע הָיהְנאלו םֶלשּוְי תמוח-תֶא ּהָנְבִנְו ובל
 יל"רמַא רֶׁשֲא למה יֵרְבְּדיףַאְו יֵלְע הָבּוט איַהְרָשַא יִהלֲא דָיְדתֶא
 טֿלבנס לַמָׁשּופ ס :הָבֹוטְל םֶהיֵדְי קְַחַַו ּוניִנְבּו םיָקָנ ורָמאיו

 ניל ב ג נעל יִבְרעה שנ ינומעה דָבֲעָה הבט ירה
 :םיִרְרֹמ םּתַא ּךְלֶמַה לעה םישע םֶּתַא רֶׁשֲא הֶזַה רֵבְּרַה"הָמ ורמי
 ּונְל ַחיִלְצַי אּוָה םימָשַה יִהלֶא םֶהְ רַמֹואְו רֶבִּד םֶתִא ביש אס
 :םֶלָשּוריִּב ןוְרָּכַדְו הָקָדָצּו קלח- ןיִא םֶכָלְו ּוניִנָבּו םּוקְנ ויָדְבַע ּונְחנַאו

 רעש-תֶא ּונְביַו םיִּגָהְּפַה ויָחֶאְו לג ןֵהֹּכַה בישָיְלֶא םֶקיַוי 3
 ּוהּושדק הֶאַמַה לּדְגַמ"דעֶו יתתָלַּד ּודימעיו ּוהּוׁשְּרִק הָמָה ןאצה
 ךןּב רוז הָנְב ודידלעְו וחרְי יׁשְנֲא ּונָב ֹוָדי-לֲעְוי :לֶאְנִנְח לַּדְנִמ דע
 ּודימעיו ּוהורק המה הָאְנְּסַה ונְּב ּונָּב םיִנָּרַה רעש תֵאְו :יִרָמִא
 -ןֶּב הָּיְרּוא"ּב תוָמְרִמ קיִזַחֶה םָדי"לעֶר :ויָחיִרְבּו ויִלּעְנַמ ויִתתַלּ
 םֶדילַעְו לֶאְבזישְמְדּ הָיְכְרְבְְּב םֶלָשְמ קיֹוֲחֲה םדילַעְו ץוקה
 -אל םֶהיֵריִּדַאְו םיעֹקְּתַה ּוקיִזֶחַה םֶרילעְו :אָנעּבןְּב קֹודְצ קיִוָחַה
 עֶדִיֹוי ּוקיֹזֲחַה הָנׁשְיַה רעש תַאְו :םָהיִנְדַ תַדֹבעּב םֶרְּוצ ּואיִבַה
 ויִלעְנַמּ ויִתתְלּד ודימעיו ּוהּורק הָּמַה הָיְסְּבְְּב םֶלָשַמּ ַחַסָּפ"ְּב
 יֵׁשְנֲא יִּתְנְרַמַה ןֹודְיְו ינעֶבְּגַה היָטלְמ ] קיִזֲחָה םרי"לֲעְוז :ויָחיִרְבּו
 לֵאיִּנע קיִזֲחֲה ֹוָָי-ילֲעS :רֶהְּנַה רָבַע תַחַּפ אכל הֵּפֹצִּמַהְו ןֹועְבג

 ז2 Var הָמ םדאל || 13 * תספמ MSS 69 תמוחב | ל-ל א fit pro םיִצְרַפְמה
cf 10 | Cp 3,לע | 19  nonn MSSישע | *  MSSז ml0 םיִצּורְּפ םַה | 16 *  

 Ir GPA ושדק prps והורק || 6 prps הָנְׁשָּמַה | 7 פז תֹונרַמּו | 8 * Vaז6 לע.



3,9—25 NEHEMIA 3 

 ֹובְעַַו םיִחְקרֶהְִּב הָיְגנִח קיֹוֲחֲה .ָרָידלַעְו "םיִפְרּוַצ "היַהְרַחְּב
 רש רוח" ןֶב הָיְפִר קיִזֲחֲה םָדָילַעופ :הָבָחְרִה המוחה רַע לשר

 תי דנו ףמּורֲחןב הי קֶנֲחָה סייעו :םָלשורי ל יצח
 היַּכִלַמ קיִזָחַה תִיִנַׁש הָּדַמִיי :הְיְנְבׁשְח"ןָב שּוטח קיֹזֲחֲה ּוָדידלַעְו
 וָולֲעְוַ :םיִרּנַּתַה לדג תֶאְו בָאֹומ תַחַּפְדִּב בּושַחְו םֶרָחְְֶב
 :ויָתֹונְבּו אּוָה םלשּורי ּךלּפ יִצֲח רש שַחּלַהְּב םּולָש קיֹוֲחָה

 ודימעיו ּוהּנְב הָּמֵה הֹונָ יב ןּונָח קיִוֲחֲה איֿנַה רעש תאי
 :תיִּפָשְַה רעש רע הָמֹוחּב הַמַא ףֶלֲאְו ּויֲחיִרְּו וילֲעְנמ יָת
 םֶרָּכַה-תיִּב ל רש הכהְדִב הָיּכלמ } קיִזִחַה תֹוֿפְׁשִאָה רעשו תֶאְוי
 ןיעָה רעש ּתֶאְו5 :ויָחיִרְבּו le ויתתלַּ דיִמַעַיְו ּונָנַבַי אּוה
 ּנְלְלטיִו ּונָנְבְי אּוָה ּהָּפְצַמַה ףלּפ רש הָזחדלָּכְְּב ול קיִזֲחַ
 -ןגְל חַלָשַה תַכְרְּב תפוח תֵאו ויָחיִרְבּו ויָלֲעְנִמ ויתֹתָלַּד וריִמעִיו
 הִיָמְחִנ קיִזֲחָה ויִרְחֶאי< :דיִוְד ריעמ תֹוְדְרּוַה תולעמַה-דעו מַה
 הָכְרּבַה דַעְו דיִוָד יֵרְבִק דְגָנידע רּוצ-תיֵּב דל יִצֲח רש קירש

 ויִרֶחא 5 ו .הליעכ דלפ"יצֲח רש היבשת "קיוזחה היל
 -לע קוַחַיַוופ ּהליִעְק ּךְלַּפ יִצֲח רש ךָרְנֲחְדְּב ב םֶהיַחַא ּוקיִזֶחֶה
 קֶשֶּנַה תלע דָנּנִמ תיִנָש הָּדִמ הפצה רש עשב ה רוע וי

lsןהכה 2 תיִּב הָתָפַע  alsקיזחה .וירְחאיי  
 -דַעְו בשיא תיָּב חַתַּפִמ תיִנָש הֶּדַמ ץוקַה 4 הראל תֹוָמָרִמ

 הפו הרוע קיוחה ויִרְחֶא םתיִּ דגג בּושַחְ מנ קיזחה וירַחֶא 3
 הֶּדַמ רָדְנחְרּ יב קיֹוֲחַה וירחא :ֹותיֵּ לָצֶא הָיְגנִעְְּב היִׂשעמ
 דֶגּנִמ יֹזּואְְּ ללי : :הָנּפַה"רַעְו עוצָקמַהְירע הירזע תיִּבָמ תיִנְׁש
 הָרָטַּמַה רצחל רֶׁשֲא ןוילַעה ֶַלמַה תיִּבִמ אָצּויַה לנמַהְו עֹוצָקּמַה

8° 6 mlt MSS ,ְהיִחְרִח 6” Bapaxiov |  prps ‘ATS | ro 1 6 Var® 
 ויָנָבּו אוה,  cfv 14 | 14 65%דעו | 13 1 תופשַאָה  || rr prps 6 6דגנ 658
  | 81ּוהָנָב אוה | 15 = 555 3 םּולש | * קצק ּוהַנָב | < 1 6 0 דיִמַעְיו sקצק
6 2MSS GALS יוּנַּב | 10 = 65% חטקץסט ו Tg GuvarroUoncg ד 

rwviac, 6 66 évavriag .ח d. .דשצ 6חגשע ד 0. 66 tv ywviav 6ח(0ש) eig 

  20?[( || 20 * 61; 71155 GA om, sed cfהרחה וירחא  6006 abrod [proד6

ad 19 | * 1 6 Q 31, cf 233155 30A || 25 * 81 ins .קיִזחַה ויִרָחֶא 
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 דְגנ דע ילָפְעַּב םיִבָשִי יָה םיִניִתָּנַהְי< ׁשְעְרַּפדןְב היפ ויָרֲחָא
 םיִעְקִּתַה ּוִקיִזֲחַה ויָרֲחָאד :אצויה לּנִמַהְו חרְזִמַל םִוּמַה רעש
 ולעַמ ּ:לָפָעָה תמוח דַעְו אָצּויַה טודּגַה לדגמַה דָגּגִמ תיָנָש הָּבִמ
 קיזחה ויָרָחֶאְיפ וִתיִּב דגל שיא םיִנֲהְּכַה יקיֹוֲחָה םיסּוסַה רַעָש
 רָמש הגש היעמש קיִזֶחֶה ויִרְחֶאְו ותיִּב דְגָג רַמאְןְּב קוָרֶצ
 תל ןּונֲחְו הימל היְננֲח קיזָחָה "יִרֲחֲאé :תָרֶזִּמַה רעש
 :ֹותָּכְׁשִנ דָגֶנ הָיְכְרְּבוּב ְלְׁשִמ קיֹזֲחַה ויָרֲחֲא יָנַׁש הָּדַמ יׁשְׁשַה
 דג .םיִלְכרָהְ םיִניִתָּנַה תיּבְדדַע 'יֿפְרֹצַהְְּ היכל קיֹוֲחָה יֵרֲחאי
 ןאצַה רעשל ּהָנְּפַה תָילְע ןיבו:* :הָנּפַה תילע דַעְו דָקְפּמַה רעש
 ס :םיִלְכְָהְ םיִפְרֹצַה ּוקיִזָחֶה

 רחיַו הַמֹוחֲה-תֶא םיִנֹוב ּונְחְנאדיִּכ טלבְנס עָמָש רָשַאּכ יהיו
 לי ויַחֶא רנפְלורָמאוי :םיִדּוהְיַה-לַע געֶליו הָּבְרַה סעֶכַו ול
 ּוחְּבְזִיַה 'םהל ּובְזעיַה םישע םיִלְלמַאָה םיִדּוהיַה הָמ "ירמי ןורמש
 :תופורׂש הָמַהְו רֶפְעַה תומרעמ םיִנְבֲאָהיתֶא ּוזחְַה םויב כי

le | 

 ל טכתילאו :יהיבש ץֶראּב הָּזְבְל םתּ | םשארר לא םֵתָפְרַח
 הָנְבנַו :םיִנֹוּבַה דֶנְנְל ּוסיִעְכַה יִּכ הָחָמִּתִד -לַא ינַפלַמ םָתאַטַחְו
 :תושעל םעֶל בל יִהְיַו ּהָיְצֲח"רע הָמֹוחַהלְּכ רֶׁשָקִּתַו הָמֹוחֲה"תֶא

 םיִבְרעָהְו הָּיְבֹוטְו יטלבנס עָמָש רֶׁשֲאכ ו יָה 4 ּפ
 לֲחַהיְּכ םלׁשּור תומחל "הָכּורַא הָתַלָעיִּ לםיִדוּדָשַאהְ םינמַעָהְו
 םֶחְלָהל אֶל וחי םֶלָ ְרָשקִ דָאָ םֵהל רמי םֶתְסהל יםיִצְרְּפַה

 לָּבַפַה ַחָּכ "לש הוה רָמאַו + םָהיִנְּפִמ הלל םמוי | םהילע
 אל וניִרַצ ורָמאיופ :המוחב תונְבְל לֿפונ אלי ּונְחֹנַאו הברה רַפְעַהְו
 -תֶא ּונְתּבְשַהְ םּונְגרַהְו םֶכּותד לֶא אוְבְנְרַָשַא דע ּואְרָ אָלְו ועדי
 ובל ורמאיו םֶלְצֶא םיִבְׁשיַה םיִדּוהְּיַה ּואֵּב"רַׁשַאַּכ הופ :הָכאָלּמַה

 | יָרְחֶא  | ¢ + prb dl | 26 °° prb add | 30 *16 0 Vrsהָח ins fit piָל 25

aliter |םיִפְרצַהְְִּב | 34 * 65%  prps30° | ל  cf vתיִנָ ו 31 *  dub || * Seb5  
 ל סrקs רמאל || < קז5 םיֶהלאל || 36 * 65 הזובל | * 19155 םִיָבָׁש | 37 6

Cp 4, 1/5 61 2,10, id postea|א | 38 18155 392 םִעָה | " KO09ף ) Occ et 
 5 65 om || 5 65*-'אָה | 5 15155 Vrs תַמחְל | < קז05 םיִצָרַּפַה | 2 pצקצ הל.

 ו ב
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 תּיּתְחַתְמ ידיִמָעַאְד :ּנילָעּובְּׁשְּת-רֶׁשֲא תֹומְקְמַה"לָּכִמ יםיִמְעְפרֶׂשֲ
 תּוחָּפְׁשִמְל םָעָה"תֶא דיַמֲעֲאְו *םיִחְחְצַּב הָמֹוחְל יִרָחַאְמ קמ
 םיָרֹחַה"לֲא רַמאָו םּוקָאְו יאָרֲאְו :םֶהיֵתְתְׁשִקְוםַהיֵחְמָרםהיֵתְבְרַחדםע
 לּודְּנַה ינַא-תֶא םָהיִנָּפִמ ּואְריִתִדלַא םַעָה רֶתָידלֶאְו םיִנָנְּסַהלָאְו
 :םֶביִּתַבּו םֶכיִשְנ םֶכיִתְנְבּו םֶכינְּב םֶכיֵחַא-לע מלה ורכז אָרֹוּנַהְו

 -תֶא םיִהֹלֲאָה רַפַי ול עַדוְניִּכ וניביוא ּועמש רֶׁשֲאַּכ יהל ם
 םיַהְדְוִמּויָהְיָנפ :ותְכאלְמ לא שיא הַמּוחֲה"לֲא ל בושָנו םֶתַצע

 יםיננְמה יםיִחְמְרָהְו םיקיזחמ םיִצָהְו כָל םישע ירָענ ִצָח אּוהַה
 םיִנֹוּבַהייי :הָדּוהְו תיִּבדלָּכ יָרֲחַא םיִרָׂשַהְו םיִניְרשַהְו תותָשָקַהְ
 תַחֶאְו הָכאָלְמַב הֵׂשֹע ֹודְי תַחאְּב 'םיִׂשָמע לֶבָּפּב םיִאׂשנַהָו יהמוחב
 םינובו ויָנְתְמדלע םיִרּוסַא וֵּבְרַח שיא םיִנּוּבַהְנִי :תַלָׁשַה תֶקוֲחַמ
 רֶתָי-לֶאְו םיִנָנְסַה-לֶאְו םיִרחַהְלֶא רַמֹאָוי :יִלְצֲא רֶפּושַּב ַעְקְותַהְו
 םיקוחר המה לע םיִדָרְּפַנ ונחנאו הָבָחְרּו הָּברַה הָבאַלמַה םַעָה
 צְבק הָמָש רַפושַה קת עמ רשא Aik :ויחאמ שיא

 איה תעְּב םני5 :םיִבָכּה תא רע רתׁשַה  תולעמ יב
 הָלְיְלַה ּונָלויָהְו םֶלָשּוְי ותְּב ּוניָלְי ורענו שיא םֶעָל יִּתְרַמְא
 רֶמְׁשִמַה יִשְנַאְו יִרָעְנּו יִחאְו יִנֲא ןיֵאָוז :הָבאָלְמ םִיַהְו רָכְׁשִמ
 :'םיִמה וחְלְׁש שיא ּוניִדְנְּב םיִטָשְפ ּונָחְנַאְֶיִא ירָחֶא רשא

 שו :םיִדּוהיַה םָהיֵחַא-לֶא הָלודְּנ םֵהיִׁשְנּו םעֶה תקעצ יִהְּתַוִי 5
 :הָיחְנְו הָלְכאְנְ ןְגָד הָחְקִנְו םיִּבַר ּונְחְנא ניתנו ּוניִנְּב םיִרַמֲא רֶׁשֲא
 הָחְקִנְו םיברע ּונְחנַא ּוניִּתְבּו ּוניִמְרְכּ וניִתדְש םיִרָמָא רֶׁשֲא שו
 ּוניֵתֹדְׂשי מַה תּדמל ףסכ וניל םילְמָא רשא שיו+ בַעָרְּב גד
 ּונְחְנַא הָּגַהְו ּוניִנָּב םֶהיִנְבִּ ּונָשְּב ּוניַחַא רָשְבַּכ הָּתַעְופ :ּוניִמְרְכּו
 -ןיִאְו תושָּבְָנ ּוניֵתֹנְּבִמ שיְו םיִדְבעל וניִתנְּב-תֶאְו ּוניִנָּברתֶא םיִׁשְבכ
 רֶׁשֲאכ דֶאָמ יל רח :'םיִרֲחַאל ּוניִמְרְכּ ונתֹׂש יונָדַ לאל
 הָביִרָאְו יל יל למוד :הָלֲאָה םיִרְבְּדַה תֶאְ םֶתְקְעַזדתֶא יִּתָעַמָש

 6 frt 6 GAL ins ּולַעְי | 7 < 6א ּודמעיַו | לל טל | = 0 םיִחיִחַצַּב, א
 = dub (prps םיִחיִרצַּ) | 8 ft ins םֶתֶארִי | 9 OWN | זס *1 ֹרָה 4

 'מַהְו | rr °° fit trsp ad fin v Io || * prps םיִׁשְמֲח | 16 nonn MSS רמשמל

 et הכאלמל | צל *> צופ | * קזקצ 1ניִמיִב גטז ודב, - ּוחְלַש רֶׁשֲא שיִאְו
prbal | 5 * mltק5,21 םיִבְרע | 4 Cםימָהְדלֶא ּוחַלָשְו שיא םִיַּמַהלע |  

 MSS ּוניִדי | * ₪ 6 6°AL1 םירחל, 9 = ₪
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 םָּתַא ויָחֲאְּב-שיִא אָשמ םֶּהָל הָרְמֲאְו םיִנָנְּסַהתֶאְו םיִרחַהתֶא
 -תֶא ּוניִנָק ּונֶחְנַא םָהְ הָרְמֲאְו :הָלּודְנ הָּלִהָק םַהיִלִע ןִּתֶאְו םיאָשנ
 -תֶא ּוָרְּכְמִּת םָּתַא-םנְו ּונָב יֵדְּכ םיוגל םיִרְּכְמַּנַה םיִדּוהיַה ּוניַחַא
 בוטדאל ראי רָבָד ּואצַמ אָלְו ׁשיֲִחו ּונְלּורָּכְמְנְו םֶכיַחַא

ee. cove 
: 

 אָ הָבז ה - ה םישנ יענו יחא גאס הניבו
 יםָהיַתְיזמַהיִמרּכ םֶהיִתְלְש םויהָּכ םָהָל אָנ ּוביִׁשָה יי :הֶּזַה אָשַמַהתֶא
 םישנ םָּתַא רֶׁשֲא רָהְצִיַהְו ישוריִּתַה ןנֶַּהְ ףָסָּכַה 'תאְמּו םֶהיֵּתָבּו
 רמוא הָּתַא רֵׁשֲאּכ הָשענ ןּכ ׁשֵכבְנ אָל םֶהַמּו ביִשְנ ּורְמאיִו = :םֵהָּב
 יָנְצָח-םני :הָּזַה רֶבְּדַּכ תושעל םַעיִּבְשאְו םיִנֲהְכַה-תֶא אָרְקֶאְו
 םיקאל רֶׁשֲא ׁשיִאָה-לְיתֶא םיִאלֲאָה רעני הָכָּב הָרָמֶאְו יּתְרַעְנ
 -לכ ּורמאיַנ קָרָו רּועָב הָיַהִי הָכְכְ ועיִגיִמּו ותיִּבִמ הָּזַה רֵבְּדַהתֶא
 םגי4ג ם  :הזַה רֶבְַּּכ םַעָה שעיו הָוהְידתֶא וללהיו ןָמָא לָתְקה
 דַעְו םיִרָשָע תָנָשִמ הָדּוהְי ץֶרֲאּב םֶחָּפ תֹיְהְל יתֹוא הּוצ"רְׁשַא וםוימ
 יִנַא הָרָׂשְע םיִּתִׁש םיִנׁש לה אָתְסָשָחַתְרַאְ םִיּתְׁשּ םיֵׁשלְׁש תַנְׁש
 ינָפְלְרָשַא םיִנשאַרַה תוחפהְו 5 :יּתְלַכֲא אל הָחָּפַה םָחָ יַחֲאְו
 םיִעָּבְרַא םיִלָקְׁש-ףַּכ ל רַַא ןייו םֶחָלְּב םֶהָמ ּוחְקיַו םֶעָה"לַע ּודיִּבְכַה
 :םיִהלֲא תֶאְרְי יִנָּפִמ ןַכ יִתיִשָעְדאְל יִנַאָו םַעָה"לַע וטְלָש םֶהיִרְענ םג
 ילעְג-לַכְ ניק אֶל הָדָׂשְו יִתְקַחְה תאּוַה הַמֹוחַה .תֶכאלְמְב 6
 םיִשָמְחו הֶאַמ םיִנָנְּסַהְו םיִדּוהיַהְויד :הָכאָלְמַה-לע םש םיִצּובָק
 שאו 18 :יִנֲחְלְׁש-לע וניִתֹביִבְסרֶׁשֲא םִיּגַהַמ ּוניִלַא םיִאְּבַהְו שיא
 -ושענ םיִרפַצְו תורְרְּבשש ןאצ דָחֶא רוש דָחֶא םויל הָשַעַג היה
 יִּתְׁשַפְב אל הָחַּפַה םחל הֶּז-םַעְו הָּבְרַהְל ןוהלְכְּבי םיִמָי תֶרָשַע ןיִבּו ל
 -רֶׁשֲא לכ הבט יַהְלֶא יל"הרְכְזפ :הְּוַה םַעָה-לַע הרבעה הָדְבָכיְּכ

 פ | :הָוַה םֶעָח"לע יִתיִשָע
 רָתְיְלּו יִבְרעָה םֶשָנַלּו 'היִבוטְו טלַבְנסְל עָמשנ ירָשַאכ יִהָיַי 6

 תעֶה-רע םַּג ץֶרֶפ ּהָּב רַתֹוניאֵלְו הָמוחַה-תֶא יִתיִנָב יִּכ ּוניַֿבנֲא
 ילֲא םֶשָנְו טלבנס חַלְׁשיְו> :םיִרֲעְׁשַב יִתְדַמַעַהְאל תֹותָלְ איָּהַה

 7 16 0 םישנ, א םיִאְשנ | 9 16 Qרמא] | זז * טגז9 זו | ל 1 תאָשַמּו |
 < ®Var 'ַהְו | 13 ?Var רעָני | 14 1 6 6°! םֶתְחְּפ | 5 דָחֶא םויָל | 1
 6 sMSS Vrs יִתיִנְק | 18 = 20185 ןייײלְבַנ, ₪ 01 "לָכְּב | זֶה /גז6 םִעָל |

 Cp6,1* Hill רֶׁשֲאכ | ל 1 6 23%155 היבוטלו.
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 םיִּבָשִח הָּמַהְו ונוא תַעְקְבְּב םיִרּפַּּב וְּרִחַי הָרעּנְנְו הָכְל רמאל
 הָלּודְ הָכאָלְמ רמאל םיִכָאָלַמ םהילע הֹקְלְׁשְֲ :הַעְר יל תושעל
 ָהַּפֹרַא רֶׁשֲאַּכ הָכאָלּמַה תֵּבְׁשִת הַמְל תַָרל לֵכּוא אלְ הָשע יִנַא
 בישֶאְו םיִמַעְּפ עַּבְרַא הָזַה רָבּדַּ "ולא ּוחְלָשיַו + :םכיִלַא יִּתְדַרְיו
 תיִׁשיִמֲח םעּפ הֶנַה רֶבְדּכ טֿלבנס יא לש :הָזַה רֶבְִּּכ םֶתוא

 ּוָמְׁשְַו עֶמׁש םיגְּב ּהָּב יות :ְָיְּב הָחּותַּפ תֶרּגֲאְו ורעְנתֶא
 הָמּוחַה הָנֹוב הָּתַא ןּלע דֹוהְמְל םיבשח םיִדּוהְיַהְו הָּתַא רָמא
 ּתְדְמַעָה םיִאיִבְניםנְול :"הָלֶאָה םיִרָבּדּכ למל םָהָל הוה הֶּתַאְ
 םיִרָבְּדּכְךֶלַמְל עמָשִי הָּתַעְו הָדּוהיִּב דלמ רֹמאָל םלְׁשּוריִב ךילע ארקל
 הָיַהְנ אל רמאל ֹויָלֲא הָחְלָשַאְו :ודחי הָצְעּונְו הבל הָּתַעְו הָלֲאָה
 םלָכ יִּכפ :םאָרֹוב הָּתַא ּךּבלמ יִּכ רמוא הָּתַא רֶׁשֲא הָלאָה םיִרְבְּּכ
 יהָּתַעְו הֵׂשֲעַת אָלְו הָכאְלַמַהְןמ םהיִדי ּופְרִי רמאל + ּונְתוא םיִאָרְיִמ

 ב יָלְ"ְוְב הָעַמש תב יִתאָב נאוי = = :ָךְי"תֶא יו
 לָכיֵהַה ּךוְתדלֶא םיִהלֲאָה תיֵּב"לֶא דַעָּננ רָמאינ רּוצָע אּוָהְו לֶאְבַטיִהְמ
 :ִּךְגְרָהְל םיִאַּב הָלֵיֵלְו ְּךֵנְרֶהְל םיִאָּב יִּב לָכיַהָה תוְתָלַּב ּהָרנְסִנְו
 יֵחְו לָכיַהַהְד לֶא אָבירְׁשַא ינֹוָמְכ יִמּו חרב יִנומְּכ שיאה הָרְמְאְויי
 יֵלֲ רָּבְד הֶאּובְּגַה יֵּכ וחלש םיָהֹלֲאדאל הָּגַהְו הֶריִּכאְו י> :אֹובָא אל

 ןכיהְׂשֲֶאָר אָריִא ןעמל יאוה לּוכָש ןעֶמְלַ :ֹרְכְׂש טלבְנסְו הב
 יִהלֲא הָרְכָז* ס יִנּופְרָחִי ןעמל עֶר םֵׁשְל םֶהָל הָיָהְו יִתאָמָחְו
 רתָילּו הָאיִבָּנַה היְעֹונְל םֵנְו הָלֶא ויׂשְעַמְכ טלבְסְלּו היבול
 םיִרָשִעְּב הָמּוחַה םלָשּתַי5 :יתוא םיִאְרִיִמ ּויָה רשא םיִאיִבנַה
 רָשַאּכ יִה5ְ  ם  :םו םִינְשּו םישמחל לּולֶאְל הָשִמַחְו
 דֵאְמ ּולְּפִיַו ּוניִּתְביִבְס רֶׁשֲא םִיוגַה לָּב ּואריו ניבול ועמש
 ו םֶּג יז :תאְּוַה הָכאלִמַה הָתְׁשִעַ ניִהלֲא תֶאַמ יִּב ּועְדיַו םֶהיִניִעְּב
 רש היֵבּוט-לֲע תוכלו םֶהיִתְרְנֲא הָדּוהְי ירח םיֵּבְרַמ םַהָה םיָמֵיַּב
 ןְתָחדיִּכ ול הָעּובש לעב הָדּוהיִּב םיִּבַריכיפ :םֶהילא תואָּב "הָיבוטל
 :הָיְכַרְּב ןִּב םֶלָשַמתּבתֶא חקל ונְּב ןנֶחוהיַו חַרֲאב הָינְכָשל אּוה
 חלש תֹוָרְנַא ול םיִאיִצֹומ ּויָה יֵרָבְדּו יִנָפְל םיִרָמִא ּויְ ויתבוט םֶּג 9
 2 ינאי היבט

 2 sic Occ et Kr, QF םיִרְפְּכַּב | 3 10155 32 הָּפְרַא | 6 6+ בּותְכְו|
 ל-ל 6545 | 8 0 םֶדוב, א םָאְדֹוב | 9 * עז" הָּתַאְו | * 6580 קּוחַא, 1 4 |
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 1208 הימהנ 24—7,1

 םיִרְעושַה קי תותָלִַּה דיִמעֶאְו הָמֹוחה הָתְנבִנ ג רשאכ יהיו ל
2 eh 

 םַעָהְ הלחנה ל יל תבחר ריִעָהְו ס "ּותיִּב דגנ ׁשיִאְ וְמְׁשִמַּב

 -תַא הְקֶאָו ילְלָא יֵהלֲא ןתיו+ :םּנְב םיִתָב ןיִאְו הָכותְּב טעֶמ
 שחיה רֶפְפ אָצְמֶאְג שָחיִתַהְל םַעָהתֶאְו םיִגָנְּפַה"תֶאְו םיִרחַה
 פ | ּויְב בּותָּכ אָצְמָאְו 'הָנושאָרְּב םיִלועָה

 רַצָנְכּובְנ הָלְנַה רֶׁשֲא הָלּּגַה יִבָשִמ םיִלֹעָה הָניֵדְמַה יגְּבוהְלָאי
 -םע םיִאְּבַה :ֹוְריִעְל שיא הָדּוהיִלְו םֶלְׁשּורל ּובּושָיַו לֶבְּב למ
 תֶרָּפְסִמ ןֵׁשלְּב "יכְברֶמ יֵנָמֲחַנ הלמער הָיְרע הָיְמֲחְנ עושי לָבְּבְרֶ
 יהָבַעְּב 'םּחָנ נב

 םיִעָבְשְו הֶאַמ םִיּפְלַא שערפ יִגָּב ם :לֶאָרְׂשִי םע יׁשְנֲא רפְסִמ
 וגב ם :םִיָנְׁשּו םיִעְבֶש תּואִמ שלש הָיְטַפָש ינֶּפ ס :םינְׁשּו
 עּוׁשי יִנָבְל בָאֹומ תֶחְפ"ינְּביי סם  :'םָנׁשּו םיִשָמָח תֹוִאַמ ששי חרא
 ףכֲא םָליֵע וגבי ס :רָׂשָע הנֹמְׁש תֹואַמ הָנמְשּו םיִפָלַא בָאויז
 םיִעָּבְרַא תֹוֲאַמ הָנֹמְׁש אּותז ןנְּביג אם :הָעְּבְראְו םישָמח םִיָתאָמ
 שש" יוגב יֵנְּבפ ₪ :םיִׁשְׁשְו תֹואַמ עבש יז יִנָּב+ :יהָׁשַמֲחַו
 םיִרְׂשֲע תואָמ שש" ייֵבַב נבו ס :יהנֹמְׁשּו םיִעָּבְרַא תֹואַמ

 :'םינש םיִרָשָע תֹואַמ שלש םִֿפְלַאי דע ינבע ם  :"הָנמְשּו
 וב יִנָּבּיִפ ם :יהָעְבְׁשְו םישָש תּואַמ ששי םקינְדַא ינְּב8 ם

 םיִׁשִמֲח תֹואַמ ששי ןיִרְע ינְּבִפ ם : יהָעְבָשְ םיִשָש םִיַפְלַא

 וגבי ם :הָנְּו םיִעָשַת הָיקוַל רֶמֶארנְּביי ס :'הָׁשמֲחו
 תֹואמ שלש צב גג ם :'הָנֹמְׁשּו םיִרָשָע תֹואַמ ׁשֶלְׁש םֵׁשָח
 נְּפ הם :רֶׂשָע םיִנש האמ ףרֶח יִנְּבִ* ם  :יהעְּבְרַאְו םיִרָשְע
 Cp7,r= frradd | 3 *16 0 רמא] | °° prps TDD םחַה דעו טז דעו
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 םיִנמָש הָאַמ הָפֹטְנּוםֲחְליתיִב ֵשְנַאא*é ם :הָשִמָחְו םיִעְׁשּת ןועְבְג
 יִשבָא'5 ם והָנֹמְׁשּו םיִרְׂשֲע הֶאַמ תותָנע יִׁשְנַא>? אם :יהָנֹמְׁשּו

 הָריֵפְּכ יםיִרְעְי תירק יׁשְנַאאפ ם :םִָנׁשּו םיִעְּבִרַא יתָנָמזע-תיב
 עַבְגְנ הָמָרָה ישְבַא< ס :הָׁעלְׁשּו םיִעְּבְרַא תואמ עבְׁש תורָאָבּו
 :םיָנְׁשּו םיִרְׂשֲעְוהַאַמ סֶמָכָמ יִׁשְנַאפ ם ודָחָאְו םיִרָשָע תוִאמ שש

 יֵׁשְנַאפ ם : השל םיִרְׂשֲע הָאְמ' יֵעָהְו ילא-תוב יׁשְנַאפ ם

 םִיָתאָמ ףָלֶא רח םיע יִנְּב* ס :םגׁשּו םיִשֹמֲח "'רֶחֶא ב
 ס :םיִרְׂשֲעְו תוֶאְמ ׁשֶלָׁש םֶרָח יגִּבֿפ סם :הָעְּבְרַאְו םיִשָמַח
 דיִדָח רלייִנְּבז ם :הָׁשִמֲחְו םִעְּבְרַא תואמ שֶלָׁש וחְרָי גב
 םיִפָלַא תׁשְלְׁשי הֵאָנְס יִגְּבִ ס :ידֲחֶאְו םיִרׂשֲעְו תוֶאְמ עֶבְׁש ונאְו
 ס  :םיִשלָשּו תֹואַמ עשת

 :הָׁשלְׁשּו םיִעָבָש תואַמ עׁשַּת עושי תִיַבְל הָנְעַדי יִנְּב םיִנֲהָּכהפ
 ףֶלֶא רּוחשפ נבי ם :םִיַנְׁשּו םיִׁשמֲח פלא רַמָא ינּבפ סם

 פ  רָעָע הַעְבַש ףלֶא םֹוָח יִנְּבִי< ם :הָעְבְׁשְו םיעְּבְרַא םִיַתאָמ
 ס :הָעָּבְרַאְו םיִעְבְׁש "הווה יגבל לֶאיִמְדְקְל עּושידינב .םיולָה 3
 ס = יהְנַמָשּו םיעָּבְרַא האמ ףסֶא וגְּ םיררשמה 4
 אָטיִטַח יִנָּב בּוקעדינּב ןמלַטינְּב רַטֲאדונְּב םֶלָשיִנּב םירעָשַה <

 וי יהָגמֶשּו םישלש הֶאַמ יבש יִנְּב

 סָריק"יִנְךז ם :תֹועְּבַ גְּב אַפְׂשֲחיְִב אָחצִיִנְּב םיִניִתְּנַהְ
 ם :יִמְלַשיִגְב אָבְנחְיְִב אָגָכְליִגְּךפ ם :ןֹודָפ יִגְּב אָעיסיגְּב
 :אָדוקְנ יב ןיִצְרייִגְב הָיֲאְר"יִנְּבפ ם :רַחָג"יִנְּב לִי ןְנְח"יִגְּבפ

 םיִנּועְמייֵנְּב יסָבְדיִנְבִ< ם :חֵקָכ יגָב אָנַעהַגְכ םננַנְּביי ם
 ם :רּוחְרח יב אַפּוקֲח"וגְּב קיִּבְקַבִיִגְּגפ ם  :'םיְִׁשופְנ יִגְּב
 "יִנְּב םוָקְרב"ינְּבֿפ ם :אָׁשְרַח יֵנְּב 'אָדיִחְמיִנְּב יתיִלְצברינְּבא
 ס | ואָּכיִמֲח יִגָּב חיִצְב יִגְּבי אם ּיחַמָת יִגְּב אָרְסיִס

 ם  ּאָדיִרְפ יִגְּב תֶרְפְסִיִנְב יטוסדינּב הָמלָׁש דְבַע יֵנְבע
 ליטחדיגב הָיְטַפׁש יִגְּב5ִ ס :להנ יִגָּב ןוקרדינב אָלְעְיִנְּב*
| 26 ₪ ₪6 30 | 25 ₪ )0 "7 20 | 24 5 61 *"* 28 | 215 5 61 26 || 20 6/5 25 
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 1210 הימחנ 8,4—7,60

 ידבע יִנֵבּו םיִּניִתָּנַהלָּכ" ס :ןֹומָא יִנָּב םִיָבַצַהי תֶרָכּפ יִנְּב
 םיִלועָה הָלֶאְי* | ם  םִיָנֶשּ םיִעָשִּת תואמ שלש הָמלְׁש

 תבאי ריִגהְל לכו אלו יאו והאי בָרּכ אקר לת ֹלָמ לתמ
 שש אָדְוקְב נב הָיְבֹוט"יַנְב הֶילְדייִנְּ** :םה לֶאָרְׂשִיִמ םָא םָעְרוו
 :םִיָנְׁשּו םיִעְּבְרַא תואמ

 חָקָל רֶׁשֲא ילזרב יִגְּב ץוקה גב הָיְבַח גְּב םיִנהְּבַהְןִמּו
 םָבָתְכ ּושקַּב הלא :םָמְׁש-לע אָרְקִיַנ 'הָׁשֲא יִדְעְלִּגַה יֵלְזְרּב תּונָּבִמ
 אָתְׁשְרְּתַה רֶמאיוSפ :הָנֲהְּכַהְ"וִמ ולא אָצְמְנ אלו םיִשָחָיְתַמַה
 :םיִמָתְו םיִרּואָל ןהּכה דמע דע םיׁשדָקִה שֶדְקִמ ולכאודאל רׁשֲא םָהְל

 :םיִשָשְו תואְמ"שלש םִיַפלֲא אובר עֶּבְרַא דָחֶאְ לֵהְקַה- לָּכפ
 תֹוִאַמ שלש םיֿפְלַא תַעְבָש יֹהָּלַא םֶהיִתְהְמַאְו םֵהיֵדְבֲע דבְל

 :יהׁשִמֲחו םיעבְרַאְו םִיָתאָמ תֹוְרְׂשִמּו םיִרְרְׁשְמ םֶהָלְו הָעְבְׁשְו םיִשלֶש
 עַבָש םיֿפְלַא תֶׁשׁש םילמח הָשַמַחו םישלש תֹואמ עָּבְרַא םיִלָמְ 68
 אָתַׁשְרִּתַה .הָכאָלַמַל ּונְתָנ תֹובֲאָה ישאְר תְצְקִמוֿפ :םיִרְׂשֲעְו תֹואַמ

 םינֲהְ תּונְתָּכ םיִשמֲ תֹוָקָרְזִמ לא םיִנֹמְּכְרּד בֶהָ רָצואָל ןַת ןָתֶּג
 רצֹואְל ּונְתַנ תֹובֲאָה ישאְרְמו* ם :יתֹואמ שמחו םישלש

 :םִיָתאָמּו םִיפְלַא םיִנָמ ףָסָכְו תוּבַר יִּתְׁש םיִנֹמְּכְרּד בֶהְז הָכאָלֶמַה
 םיִנָמ ףָסָכְו אובר יֵּתְׁש םיִנמְּכְרִד בֶהָז םָעָה תיִרֵאָׁש ּונְתָנ רשאי
 םִיְלַהְו םיִנֲהְַה ּובׁשִוז :הָעְבַשְו םיִשָש םיִנָהְּכ תְנְתְכְו םיִפְלא
 'םהיִרָעְּב לֶאָרְׂשִלֶכְו םיִניִתָּנַהְו יםַעָהְִמּו" םיִרְרְׂשְמַהְו םירעושהְ

 לכ ּופְסַַ 5 :םָהיֲֵעּב לֵאָרְׂשִי גבו יעיבְׁשה שֶדְחַה עני
 אָרְזעְל ורמאַיַו םיִמַהְ-רעש יִגָּפל רֶׁשֲא בּוחְרָהלֶא דָחֶא שיִאְּכ םַעָה
 :לֵאָרְׂשִי-תֶא הָוהְי הּוצְררָשִא הָשמ תַרֹוּת רָפַס-תֶא איּבָהְל רפפה

 לָכְו הָׁשֲא-רַעְו שיִאְמ לֶהָּקַה יֵנְפִל הָרֹוּתַה"תֶא ןֵהֹּכַה אָרְוֲע איָבו*
 בוחרה יִנָפְל א יקיבְׁשֲה ׁשֶרֲחַל דָחֶא םיּב עֶמָׁשל ןיִבַמ

 ארז רעו :הרותה רש םַעָה לכ נז םיִניִבמַהְו םיִשָגהְ

 עַמְשְו היְתְּתמ ולֶָא דמו ְרל יְשְרׁשֲא ץעילדנמלע רפפה

5g ‘°cfE 57 | 61 7 6 ₪ 59 | 62 VarS ,או cfE 6o | 63 5 6) ₪ 6ז | 
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8,5-8 NEHEMIA 1211 

 לֵאְׁשיִמּו הָיָדְּפ ולאמָשִמּו" וָניִמידלַע הָיִשְעִמּו הָיִקְלַחְו הָיִרּואְו יהָיָנעו
 רּפַּסַה אָרְזע חַּתְפִיו5 :'םלָשִמ הָיִרַכְז הָנַּּבְׁשַחו םֶׁשֲחְו היכלַמו
 :םַעָה לכ מע .ּוָחְתַפְכּו יֵהָנָה םעָה"לְּכ לעמו םָעָהלָ רניעל
 ןמָאווַמָא םַעָה לָכ ונעו לּודנַה םיִהֹלֲאָה הָוהְי-תֶא אָרְזָע רבי

 יִנָבּ עושרו :הָּכְרָא םיפא הוה רחש דקו םֶהיִדְו לַעָמְּ
 ןנָח דָבֶזוְי הָיְרזע אָטיִלְק הישעמ היִדוה ייִתְּבִש בוקע ןיִמָיו הָיְבַרְׁשְו
 ּואְרְקיו* :םֶדָמַעְדלַע םַעָהְו הָרותל םַעָהתֶא םיִניִבַמ םיִוְלַהְ הָיאָלַּפ
 ם | ואָרָקַּמַּב ּניָבי לָכָש םושְו שָרפַמ םיִהְלֶאָה תַרותְּב רָּתַּפַב
 םיִוְלַהְ רפה  ןקפה יִאַרְזַעְו יאָתְׁשְרְּתַה אּוה הָיְמֲחְנֹי רַמאו
 -לַא םֶכיֵהְלֲא הוהיל אּוה"שדק 'םויה םֶעָה לָכְל םַעָהדתֶא םיִניִבְמַה
 :הָרּוּתַה יִרָבְּדתֶא םעֶמְׁשַּכ םַעָהלָּכ } םיכוב יִּכ ּוכְבּתְדלַאְו ּולְּבאְתִּת
 תונמ וחלש םיִקַתְמִמ ּותְשּו םיִגִמשמ ולב וכל םָהְל מאוס
 הָוהְי תִודָחְדיִּכ ּובַצֲעַּת- לֵאְ ונינדַאל םיַה שוָדְקיּכ ול ןוכְנ ןיאל
 שדק םויַה כ וסַה רמאל םֲעֶה"לְכְל םיִשָחַמ םיִוְלַהְויי :םֶבּזְעִמ איָה
 תושעלו תונמ לשל תותשלו לָכָאְל םַפָהב כליו :ּובָצְעּת- לֶאְ

 : :םהְל ועידוה רֶׁשֲא םיִרָבְּדַּב ּוניִבַה כ הלודג הָחְמְׂש
 םיְְלַהְו םיִנֲהְּכַה םֵעֲהלְכְל תֹובֲאָה ישאר ּופְסָאְג ינשה םויַבְ

 בותְּכ ּאְְמְו < :הָרותַה יִרְבִַּיֶא יליכָשַהְלּו רפפה אָרְְעְלֶא
 תֶכְסַּב לֵאָרְׂשִיִגְב ּובָׁשִי רֶׁשֲא הָׁשֹמ"דִיְּב הָוהְי הנ רֶׁשֲא הָרּותַּב
 םֶהיֵרֲע"לֶבְּב לוק ּוריִבֲעָיְו ּועיִמְׁשִי רׁשֲאופ יִעיִבְשַה שדחב גֲחָּ
 ילעו ןָמֶש ץעדילעו תיז-ילע ּואיִבָהְו רַהָה ּואצ רמאל םֶלָשּוְיִבּו
 אָפ :בּותְּכַּכ תַּכס תשעל תֹוָבְע ץע ילעו םיִרָמְת ילעו םַדַה
 תורָצַחְבּו םֶהיִתְרְצַחְבּו גל שיא תוּכְס מה פשעיו לאיִבִיַו םָעה
 ּושעיויל :םִיָרְפֲא רעש בֹוחְרבּו םִיַמַה רעש בוחרבּו םיִהֹלֲאָה תי
 ישע אל יִּכ תוּכָּסַב ובשיו תוּכְסי יִבָשַהְִמ םיִּבָשַה להקה לב
 הָחְמָש יִהְּתַו אּוָהַה םִּיַה דע לֵאָרְִׂי יִנְּב כ ןונןּב עּושי יַמיִמ
 םויַהְְִמ םויָּבםוְי םיִהלֲאָה תָרות רַפְַּב ארקיו5 :דֶאָמ הֶלודְנ
 יִניִמְׁשַה םויַבּו םיִמָי תַעְבָש גָחּושעיו ןורחאה םויה דע ןושאַרַה
 סו :טפֶשְמּ תֶרַצע

Cp 8, 4° 6* 0.43 + הירזעו GAG) | °° add? || 5 * prps 6 6: ins אוה | 
b item: 'D2 יו‘ | 6 sic Occ, K וחתשיו QF ּווחתְשינ || ל 1ֵלַה | 81:85 
 | ל ארוע | < 6* 9,50 הָנַה םֹוּיַה |  |g ** prb add, cf G et 6* 9תרות 530

 13 516 6 ליכשהל | ל 0 -תֶא | 14 21155 632 דתֶא || 18 5155 5 וארקיו.
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 1212 הימחנ 9,1--זל

 םּוצּב לֵאָרְׂשִיהינב ּוָפְסֶאַג הֶּזַה שְדְחַל הַעְּבְרַאְו םיִרָשע םויִבּוי 9
 רכנ נב לכמ לַאָרְׂשִי עַרַז ּלְְּבִיַוי :םהילע הָמָדֲאו םיקׂשְבּו
 םָדָמָע- -לע ומוקיו :םֶהיִתְבַא תונועו םֶהיַתאַטַחְלַע י ּודותִיַו ודָמַעיו
 םיִּדֹוְתמ תיִעְבְרּו םויה תיִעְבְר םֶהיַהְלִא הָוהְי תֶרּוּת רֶפְסַּב ּואְרָקיַו
 עושי םיִולַה הלעמ- לע םקיו+ ס :םֶהיַהְלא הָהיל םיִוֲחּתְׁשִמּו
 לוג לוָקְּב קעז ינָנְכ יב הָיברש .- 'הינַבְׁש לֵאיִמְדַק ייָנְבּו
 היְנְבְׁשִח יִנּב אימי עושי םיִולה ורמאיו5 :םֶהיִהְלֶא הָוהילֶא

 יָכיִהְלא הָוהָי"תֶא ּוכְרְּב ּומּוק הֶיְחַתְּפ יִהְְנַבְׁש היד הָנְברׁש
 הָכְרְּבלַּכ"לע יםמּורַמּו "ךֶרבְּ םש "ּוכרַביִו םלֹועֲהידע םלועַהדְמ
 -תֶא ָתיִׂשְע יּתַא בל ּהָוהְי אּוָה"הָּתַאיפ :הָלַהְתּו
 םִיִמָּיַה היל רשאדלכו ץֶרֶאַה םָּפְבְדלְכְ םִיַמְׁשַה יֵמׁש םימָשַה
 :םיִוֲחַּתְׁשִמ ל םִיָמָשַה אָבְצּו םָלְכתֶא הָּיַחְמ הָּתִאְו םֶהְּב רֶׁשֲאלְכְ
 רּואָמ ֹותאָצֹוהְו םוְבַאְּב ּתְרַחְּב רֶׁשֲא םיִמְלֲאָה הָוהְי אוה הָּתַאל
 נפל ןמָאְ ובבל- תֶא ָתאָצְמּוצ :םֶהָרְבַא ומש תְמְשו םיִׂשַּכ
 יּוְרּפַהְו יִרֹמֲאָה יִּתַחַה יִנענְּכַה .ץֶרָאדתֶא תֶתְל תיִרָּבַה וע תֹורכְו
 :הָּתֶא קיִדצ יּכ ךיִרְבְּדתֶא םֶקְּתַו ֹועְרול תל יִׁשָנְרִנַהְו יסּוביהְו

 :ףוס"םוילע תְעַמָׁש םָתְקעוזתֶאְו םְִָצַמְּב ּוניֵתֹבֲא יִנעְתֶא אָרָּתו
 ּתְעְ יִּכ ֹוצְרַא םעילָכְבּו ֹויָדְבעלֶכְבּו הָעְרַפְּב םיִתָּפֹמּו תתא ןַּתַתַני
 םֶהיְֵּפַל ָתְעַקְּב םִיַהְויי :הָזַה םויהְּכ םש ָָלשעְתו םָהיֵלֲע ּודיזַה יּ
 ןְבָא"ומְּכ תֶלֹוצְמִב תְכְלָשַה םָהיֵפָדר-תֶאְו הָׁשּבַּב םִיַהיְּדוְתְב ּוָרְֲעיַו
 ריָאָהְל הָלְל שא דּומַעְבּו םָמֹוי םֶתיִחְגַה ןֶנָע דּומעְבּוי* :םיִנע םִיָמְּב
 םֶהָמַע רֵּבַרְ 1 פד ֹניִסירַה לערי :ּהָבּובְלִי רֶׁשֲ תא םָהָל

 תי הרות םיִקחְו תווצִמּ סהל תעדוה רשדק תבָשתַאְויי :םיבוט
 םִיַמּו םַבְעְר םָהָל הָּתַתְנ םִיַמְׁשִמ חל :ףדבע הָשמ ֶיְּב םֶּהְ
 ץֶראָהדתֶא תֶׁשרְל אובל הל רַמאְּתו םֶאָמצְל םהְל תאצוה עלפמ

 דיה ּוניָתֹבֲאו םֶהְוי* | :םָהָל תַתָל תא תאָשְנרשא
 -אָלְו עמשל נאמני ְיָתֹוִצִמלֲא ּועְמָׁש אָלְו םֶּפְרֶעְדתֶא שקו
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9,18—39 NEHEMIA 1213 

 ׁשאָרּונְּתיַו םַכְרֶעדתֶא ּוׁשְקיַו םֶהָמַע ָתיִׂשָע רשא ְּךיִתאָלְפַנ ּורְכַ
 דָּךְרֶא םּוָחרְו ונח תוחיִלְס הלא הָּתַאְ יםיִרַמּב םֶתְדְבַעְל בושל
 הָכָּפַמ לגע םָהָל ּוָשָעְדיִּכ ףא* :םֶּתְבַזע אָלְו ידסֲחוזברו םִיַּפַא
 :תולדג תוצֶאְנ ושעיו 'םיָרְצִמִמ ידלעֶה רֶׁשֲא ימלא הֶז ּורמאיו
 רָפ-אָל ןָנָעָה .דּומעדתֶא רָבְדִמַב םָּתְבזע אל םיֵּבַרָה = ְךיָמֲחַרְּב הָּתַאְויַ
 ריִאָהְל הֶליִלְּב שֶאָה דּומַע-תֶאְו ךִרְּוהְּב םֶתְחְַנַהְ יםֶמּויּב םהילעמ
 םֶליִבְשַהְל תַתָב הָבֹוּטַה ףַחּוְרְוְיפ :ּהבד וכלי רשא ְּךְרָּרַה ן"תֶאְ םֵהָ
 םיִעְּברַאְו*ז :םאְמְצל םֵהָל הָּתַתְנ םִימּו םַהיִּפִמ ָּתְעְנָמ"אְל נמו
 אל םהיִלְגרו לֵב אל םֵהיִתֹמְלש ורסח אל רּבְדַמַּב םּתְלַכְלַּכ הָנָׁש
 ושרייו "האפל םקְלָחִתְ םיִמָמעו תוכְלְמַמ םהל ןֶתַתַו :יוקצְב
 :ןְׁשְּבַה- ףלמ גו ץֶרָאתֶא ןיּבָשָח למ ץרָאזתֶאָו ןוחיס ץֶרָא-תֶא
 ְּתְרַמָא-רַׁשַא ץֵרֲאָה-לֲא םֵאיֵבְּתַו םִיָמׁשַה יֵבְכֵכְּכ תיִּבְרַה םֶהיֵנְבּו
 עת יץֶרֲאָה-תֶא ּושרייו םיִנָּבַה ואביו :תֶׁשְרְל אובְל םהיִתְבַאַל
 םֵהיִכְלַמ-תֶאְו םִדִיִּב םִנּתתו םיִנָעְנְּכה ץֶרֶאָה יבָשְידתֶא םהיגפל
 לּוצְּב םיִרֲע בל :םָנֹוצְרּכ םֶהְּב תושעל ץֶרָאָה יִמָמַעתֶאְ
 םיִמָרּכ םיבּוצח תורב בוט" לָּכְיִאְלִמ םיִּתַּב ושרייו הָנַמְׁש הָמָדאַו
 ךְבּוסְּב ּונּדעְתַיַו ּוניִמְׁשִו ּועְּבְשּוו לָכאַ בל לכאמ ץֵעֶו םיִתיִזְו
 םּוג יֶרֲחֲא ךְתָרֹוּתתֶא ּוכלשיו ָךַּב ּודְרָמיו ורמי :לודגה
 תֹוצֲאְנ ּושעיו יא םֶביִשָהַל םב ּודיִעָהדרָשַא ּוגָרָה ךיֶאיִבְנדתֶאְו
 ְךיִלַא ּוָקַעְצִי םָתָרָצ תַעְבּ םהל ורציו םֶהיִרצ דיּב םנְּתתו :תֶלּודְּ

 םיִיִׁשֹומ םָהָל ןֵתת םירָה ֶיִמחְרכּו עֶּמְשת "םִָמָשַמ ּהָתַָו
 ְךיֵנָפְל עֶר תושעל ּובּוׁשְי םֶהָל ַחֹוָנְכּוé םָהיֵרֲצ דיִמ םּועיִשוְ
 םִיַמְׁשִמ הָּתַאְו ְךּוקְעְזו ובּׁשיו םֶהְב יו םֶהיֵבְֲא יב םבועַּתַו
 םֶביִׁשֲהְל םֵהְּב דַעָתַופ :'םיִּתַע תורי יִּדֵמֲחַרְכ םֶליִצַתְו עֶמְׁשּת
 דּואָטָח ףיִטְּפָשַמְבּו יִיִתֹוִצַמִל וָעָמשדאלְו ּודיִזַה הָמַהְו ְךָתְרֹוְת"לָא
 ושקה םָּפְרעְו תֶרְרוס ףתְכ נתי םָהָב הָיָחְו םֶדֶא הָשָעְירְשַא 'םֶב
 -דַיְּב דַחּורַּב םָּב דַעְּתַנ תובר םיִנָש םֶהיֵלֲע ָךָשְמִּתַו< ּועָמָש אָלְו

 | דהיתֶא  Ic 100155 9%זמ Bויב | ל  rg 3ו  Reםִיָרָצִמ 108155 5
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 1214 הימחנ 10,28—9,31

 םיִּבַרָה ְּךיַמֲחַרְבּוגז :תֹצְראָה ימַע דִיְּב םנְתּתַו ּוניִזֶאָה אָלְו ךיִאיִבְנ
 :הָּתִא םּוחַרְו ןּונח ַח"ֵלֲא יִּ םָּתְבוע אלְ הָלָּ םתישע-אל
 ּדָסֶחַהְו תיִרְּבַה רמוש א אָרונַהְו רוָּבְּנַה לּודּגַה לֶאָה וניהל יהָּתַעְו>
 'ננירְׂשל ּניִכלְמַל נְתַאצמ- רֶׁשֲא .הָאָלּתַהִלְ תא ְּךיֵנָפְל טעֶמְלַא
 דע רּושא יכלמ יִמיִמ | ב לכ וניל וניאיכנלו ונהל

 חרות ושָע אל ּוניָתְבָאְו נינה וניל lies ּנעְׁשְרה
 םָהְו5 :םֶהְּב תְרַעַה רֶׁשֲא יתודעלו תומר לֶא לבישקה אלו
 הנְמְשהְו הָבָתְרַה ץֶרֶאְבּו םֶּהְל ּתַתְנרַשַא ברה ְךְבּוטְבּו םֶתּוכְלַמְב
 הנה 36 :םיִעְרָה םָהילְלעממ ובשל ְךֵָבְע אל םֶהיִנְפְל הָּתתְנ"רִׁשֲא

 היכל הָּבְרַמ ּהָתֲאּובְתּ ci םידבע נֲחנַא הנ ּהָבּומתַאְ
 ּונָּתְמָהְבְבּ םילשמ ּנָתיִוָג- לעד וניתואטַחְּ וניל הָּתּתְנ"רַׁשַא
 ּונֶחנא תאֹ-לכְבּוי 1076 :e asaינהנַא הָלֹדְג הָרְצְבּו םָגֹוצְרַּ
 :ּוניִנֲהֹּכ ּוניְְל ּוניִרָש םּותָחֶה לַעְו םיִבְתְכְו הָנְמֲא םיִתְרַּכ

 הָיָרְׂשג :הָיקְדְצְו :הילכמדּב ןֶב יאָתְַׁשְרִּתַה הָיְמָחְנ םיִמּותֲחַה ילַעְר

 :ךּולמ היבש שוטחי :הָיּכְלִמ הָיְרמַא רּוחָשּפי :הֶימרי הָיִרַז
 :ןְמיִמ הָיְבִא םֶלָשִמ :ְְּּּב ןותְנַּג לאיי :הָיְדבְע תּוָמְרְמ םֶרָח
 = ם | ּםיגְָּפַה הָלֶא הֶיְעמׁש יִנְִּב הְָזעמ

 םהיַחְאויי :לֶאיִמְדק דָדְנח יְִּבִמ יּונּב הָינזאְְּב עושי םִיוְלַהְוי
 רוכזו :הָיְבַשַח בוחר אָביִמ< :ןֶנְח הֶיאָלְּפ אָטיִלָק הָידוה הָיְנבְש
 פ  ּוניֶנְּב יִגָב הידוק + :הֶיְנַבְׁש הָיָּבְרש

 דָנְזע יִנָּב6 :יִנָּב אּוּתַז םֶליִַע בָאומ תֶחַּפ שעְרּפ םַעָה יִשאְרי5
 םֵׁשֲח הָּיְדוהיפ :רּוזע הָיִקְזח רֵטָאי :ןיִדָע יֵוְנב היִנְדַא" יִבְּב
 לַאבזישמ :ריִזֲח םֶלָשִמ שַעיפְגַמִ :יִבונ תֹותְנֲ ףיִרָחְ<י :יִצָּב

 שחולה :בּושַח הְָננֲח עשוה הי ןֲֵח הָיְמְלַּפיִי :עוח קו
 למ :ןנְע ןֵנֲח היחאויז :הָיִׂשֲעִמ הָנְבְשִח םּוָתְרִ :קבוש אָחְלּפ
 :הָנעּב םֶנָח
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10,20-- 2 NEHEMIA 1215 

 םיִניִתָּנַה םיִרְרׂשִמַה "םינעושה םיולה םיִנָהְּכַה םַעָה רָאְׁשּוײפ
 םֶהיִנְּב םָהיִשְנ םיִלֲאָה תַרֹוּת-לֶא תֹוצְרֲאָה ימעמ לבנה" לָבְו
 םיִאָבּו םָהיֵריִּדַא םֶהיֵחַא-לע םיִקיִזֲחַמ :'ןיִבַמ עֶדֹוי לָּפ םָהיִתְנְבּ
 הָשמ דָיְּב הָנְּתַנ רֶׁשֲא םיִהְלֶאָה תַרותְּב תָכָלְל הָעּובְׁשבּו הלא
 ויִטָּפָשִמּו ונינדַא הָוהְי תֹוצְמ"לכיתַא .תושעלו רומל םיִהֹלֲאָה-דְבע

 חקנ אל םֶהיִתְְּבתֶאְו ץֶרָאָ מעל ּוניִתְּב ןתְג"אל רֶׁשֲאוי ויק
 תֶּבִׁשַה םוּב רָבָׁש"לְכְו תֹוהָּקַמַה-תֶא םיִאיִבְמַה ֶרָאָה ימעְריי :ּוניִגְבְל
 תיִעיִבָשַה הָנָׁשַה-תֶא שָטְנְו שָדְק םוָיָבּו תָּבַשּב םֶהַמ חָקְנ"אְל רומל
 לקשה תיִׁשיִלְׁש וניל תַתָל תוָצִמ ּוניִלָע ּונְדְמָעָהְו :דִידלְכ אשִמּ

 תואטחלה שקל םינקומל, םיִׁשְֲחַה תֹותָבְׁשַה דיִמָּתַה . תלועלג
 ּונְלַּפַה תרה :וניהלָא-תיּ תֶכאָלְמ לכ לאְרשויל פל

oe eee 

oe eee 
 ו

 תוכל ו איב רָהָצִיְו שרית es יָת .ּוניִתְמּורִתּ
 לָכּב םיִבָשָעְמה םיולה םהְי םיולל ּונֲתָמְדַא רׂשְעַמּו ונימלֲא-תיב
 םיולה רַשַעַּב םיולה םַע הא ןהכה הָיָה :ּונְתְרְבַע ירע
 תיבְל תֹוכְׁשְלַה-לֶא ּוניִהלֲא תיִבְל רָשַעַמַה רׂשֲעֶמ-תֶא ולעי םולהְ
 תַמּורָּתדתֶא יִנלַה ינו לֶאְרְשיינב נאיבי תוכָשֶלַה-לֶא יפי :רַצּואָה
 םיִּתְרַשַמה םיִנַהְּכַהְ שקמה יִלָּכ םָׁשְו ֶהְצִיַהְו שוריִּתה ןִגדה
 :ּוניִהְלֶא תיּבדתֶא בזענ אלו יםיִררְׂשְמַהְו םיִרעושהו

 תולֶרוג ּוליִּפַה םֶעָה רָאׁשּו םלׁשוריִב םַעָהיֵרְׂש ּובְׁשיוי 1
 עֵׁשֲתְו שְרְקַה ריע םֶלשּוריִּב תבל הְרָשעַה -ןמ רָחֲאֹואיִבְהְל
 תבל םיִבְּדִנְתַמַה םיִׁשְנֲאָה לכל םַעָה ּוָכְרָבִגי :םיִרְעַּב תֹדָיַה

 ס :םלׁשוריּב
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 1216 הימחנ 1 0

 ובָשִי הָרּוהְי יִרָעְבּו םֶלָשּוְריִּב ּובְשָי רשא הָניִדְּמַה ישאר הָלֲאְו
 יִנָבּג םיִניִתָּנַהְו םיולהו יִנֲהְּכַה לֵארְִׂ םָהיִרָעְּב ֹותְּזֲחַאַּב ׁשיִא
 * | ןָמָיְנְב יִנְּבִמּו הָדּוהְי יִנָּבִמ ּובָׁשְ םֶלשּויִבּוי :הֶמלש יֵדָבֲע

 הָיְמפְׁשְּב 'הָיְרמאְב הרכז היְנַע"ןב 'הָיתְע הָדּוהְי יִנְּבִמ
 הָיְזֲח"וִּב הזה" לכן ָךּוֵרְּבְְוִב ; היׂשעֶמּו :ץֶרָפ יִגְּבִמ לֶאְללהמְךְב
 םיִבָשיַה ץֶרֿפינְּב"לַּכ* :ינלׁשַה- ןְּב הָיְרכְזדוַּב ביִרֹיוודְוְב הָיָדְע"וב
 ם :ליַחְישְנַא הָנֹמׁשּו םישָש תוָאַמ עַּבְרַא םֶלָשּוריְּב

 הָיְלוקדְֶב ּהֶיָדְפוַּב דַעֹויְּב םלׁשִמ ןָב אל ןָמְנְנִב יֵנְּב הָלֶאְ
 תואמ עׁשּת 'ילס יב "ויִרַחֶאְוי :הָיִעָשְיְּב לָאיִתיִאִּב הָישעמדב
 הֵאּונְּסַה"וְב הָדּוהְיְו םָהילע דיק יִרְכְז"ַּב לֶאֹויְוְפ :הָנֹמְׁשּו םיִרְׂשֲע
 ס  :הָנְׁשִמ ריעָה-לע

 ךןֶּ הּיִקְלַחְִב הָיְרְׂשיי :ןיִכָי ביִריוְוְְָּב הָיִעַדְ םיִנֲהְכַהְוִמ
 םַהיִחַאְו 2 :םיִהלֲאָה תיִּב דָגְנ בּוטיִחַאְִּ תויִרָמְּ קודָצְָּב םֶלָשְמ
 םֶחריַּב הָיָדעֹו םִיָנׁשּו .םיִרְׂשֲ תֹואַמ הנמש תִיַּבל הָכאָלְּמַה השפע
 םיִׁשאָר ֹויָחָאְוי :הָיַכלַמּב רּוחְׁשַפ"ֶּב היְרכְז"ב יִצְמַאְְּב .הנללּפוְּב
 -ןֶּב ייזחַאדּב לארזע-ןּב ליסשמעו םִיַנְׁשּו םיִעָּבְרַא םִיָתאָמ תובָאְל

 יפו הגמ םיִרְׂשֲע האמ מ יג םֶהיִחאְ + :רֶמֲאּב תומְלַשִמ
 ס | "םיִלודּנַהְְּב לֶאיּדְבז םֶהיֵלֲע

 :יינּוּבןָּבי היָבְׁשֲחדוִּב םקיִרַזעְָּב בּוָשַחְְוִב הָיָעִמש סולה ןְמּוו

 יׁשאָרַמ םיִהלֲאָה תבל ְנֹציִחַה הָבאָלְמַה"לע רבו יִתְּבַשְוי
 הָדֹוהְי 'הָלִחִּתַה שאר ףָסֶאְְ ידבְודןְּב אָכיֵמדְְב הינתמּוע :םִיִוְלַה
 -ןַּב לֶלָנ-ןֶּב 'עּומש-ןֶּב 'אָּדְבעֶו ויִחֶאְמ הָנָׁשִמ הָיְקְּבְַּו הֵׂלְפִּתַל
 ס  :הָעָּבְרַאְו םיִנֹמָׁש םִיַתאָמ שרפה ריִעְּב םילֲה"לְכי :ןּותידי

 . הָאמ םיִכעׁשּב םיִרְמשַה םהיֵחַו ןומלט בּופַע םירעושהְוופי
 | :םִיָנָשּו םיִעָבש

 :ְֹתְלֲחנְּב שיא הָדּוהְי ירָע"לְּב יםיולה םיִנָהְּכַהי לֵאָרְשִי רָמְשּוי
Cp rr, 4 * mlt MSS interv | ל = ‘DIP? 6610ג 94 | 5 = ירמא ? cf ich || 

  || °° prpsויחֶאְו  cf Nu 26,20 | v6 trsp ante v5 || 8 * 1 prb 6 67יִנָלָשַה 1 5

 ליַח יִרוּבִּג | roc IMS 10 g,rodl | zx 1Ch 9,11 )5,37( הירוע | 12 Vaז ישע |

 13 * | יִסְמַעְו, :Cמ 9,ו2.םִלְשְמןּב הָרְוְתִיְּב לֵאיִדעןָּב ישעמו | ל גז יִזֲחַא |
Vn] | > dub; GAL rv peydiwv = At | 15 ™° 16 414 516 6  

 ירְְמייִנְּבְרמ | 17 5 6 1Ch 9,15 יִרְכְז |? 1 6% הלהתה || < 101 9,16 הָיְדַבֹע |
 4 10 myn || * 16 0 10 ןותודי | vrg cf 10 9,17 | 20 ** 61* 'להו 'כהו <



1-26 NEHEMIA 1217 

 דיקפּו= :םיִניִתָּנַה-לַע אָּפָשְנְו אָחיִצְו לָפְעְּב םיִבְׁשְי םיִניִתָּנַהְויי
 אָכיִמְַּב הָיְנִּתַמ ןֶּב הָיְבְשַחְ ןֶּב יֵנֵּבְדְוְב נע םֶָשּוריִּ םיולה
 תוצמ"יכ3 :םיִהְלֲאָה" תיֵּב תֶכאָלְמ דגנל םיִרְרׁשִמַה ףָסֲא ינְּבִמ
 הָיִחַתְפּוצ :ֹומיְּב םֹויחרַבּד םיִררְׁשְמַה- לע הָנֲמַאַו םֵהיֵלֲע ףלִמה
 -לֶאְר5 :םַעְל רֶבדלכְל למה דיל ; הָדּוהְיִּב חַרָזדיִנְּבִמ לאבזישמךב
 ןבידבו ָהיֶתֹנְבּו עַּבְרֶאָה תִיְרְקְּב ובְשָי הָדּוהְי יִנְּבִמ םָתְֹׂשִּב םיִרְצֲחַה
 רצחבּולל :טְלפ-תיִבְבּו הָדְלְמְבּו עּוׁשיבּו5 הירצחו לֵאָצְבקיִבו ָהיֶתְנְבּו
 ןיעְבּופ :ָהיִתְנְבְבּו הָנכְמְבּו לקצב :ָהיִתְנְבּו עבָש רָאְבְבּו לעוש
 הקזע ה הירו שיִכָל םֶהיֵרְצַחְו םֶלְדע ַחָנְז :תּומְרִיְּו הָעְרְצְבּו ןומר
 :םֶנַה איּגְ-דע עַבָשרַאְּבַמ ּוָנֲחיַו ָהיַתְנְבּו

 תֹותָנע> :ָהיִתְנְבּו לָא-תיַבּו איעְו לַשָמָבִמ יעבגמ ןַמָיְנְב יִנָבּוי

 ונואו דל :טָלְבְ םיִעבְצ רירֲחא :םיתַּג הָמְּורוצֲח :הֶינַנֲע ב
 ס | :ףיִמָיְנְבְל הָדּוהְי תוקְלִחַמ םיִוְלַה-ןמּו5 :םישרחה יג

 לֶאיִּתְלִאָשְןַּב לָבָּבְרזםַע ול רְֶׁשֲא םיִוָלַהְו םיִנֲהּכַה הכא 12

 םַתְר היכי :שטַח ךולמ הירמ* :אָרְע הָימְי הָיְרְׂש עשו
 היִעַמְׁשפ :הָּגְלִּב הָיִדַעִמ ןיִמָיִמֿפ :הָיְבַא ייֹוִתְגִנ יאוְדע4 :תֶמָרְמ
 םיִנָהְּכַה יׁשאָר הָלֶא היִעְדְי הָּיִקְלִח קומע לסל :היִעַדָי ביִרְיֹוְו

 סם עושי יִמיִּב םֶהיִחַאְו
 תודְיַהְדלַע הָיְנִּתִמ הָדּוהְי הָיְבְרְש לֶאימְדק ייָנְּב עּוָשָי םיוְלהְו

 :תוְרָמָשַמְל םָדִננְל םָהיֵחֲא "יָנעְר הָיְקְּבְקְבּוי :ויָחָאְו או
 יביִשָיְלָאְו ביִׁשְלֲא-תֶא דילוה םיִקָייְו םיִקָי-תֶא דילוה עושי

 :עּודְיתֶא דילוה תנו ןָתָנוזתֶא דילוה עֶדְייְויי :עֶדֹוזתֶא
 הָיִמְִיְל הָיְרְמ הָיְרְשִל תובְאָה ישאר םיִנָהְכ יָה םיִקְיַי יַמיִבּוי

 יהָיְנבְשל תני ייכולְמל+ :ןֶגְחוֲהְי הירמאל םֶלָשְמ אָרְזָעְליי :הָיְננֲ
 ןתַּנִגְל הָיְרַכְז איִדָעְָל6ּ :יֵקְלֲח י"תויָרַמְל אָנְרע םֶרָחְל55 :ףסוי

v 21 frt פק inter צ 24 et 25 | 28 8 -נָל | 31 * prps POS | ל 8 שמ | 

 | עזפפ יִגְו | 36 = 6155 34 ןימינבו, קזפפ 6 6-'בלו הָדּוהיִל, ג'בל תוקְלֲחַמ 35
Cp 12, 3 prps DON, cfv 155 | 4° VarS אדע | ble 31MSS ָע ןותְנ | 1 
frt 6 6" היזעמ | 7 prps vy cf 11,12; 1Ch.g,2 | 8 1 6 67 תודוה | 
9 ** prps (cf 6») םיִנועְו ?( | b Q Jy cf ad 10 15,18 || 0 nonn MSS + 

 [ cfv 228ןָנֶחְויְו ןְנָחֹו,  °° prpsזז ||  sed deest in mlt accuratisque MSSדילוה,

  2 | * 1 6 1715885 3יִכּולַמְל ₪6[ צ  6 Kמז 1 pז2 6א 'ִּכַה | 14 * 0 ּוכיִלָמְל
 אר  | 616 0 we Kהינכשל || 15 * 6" תַמָרַמְל, 6[ 3 | ל 9 יִקְלֲח



 1218 הימחנ 1 8

 עומש הָּגְלַבְלי< :"יטָלַּפ 'הָיְדִעומְל ןיִמיְנַמְל יִרְכְז היבַאלל ּ:םֶלָשִמ
 קומָעְל יל ילָסְלפ :יִּזָע הייל יַנְּתַמ בירי :ןַתְנוהְי היטמשל
 :לֵאָנַתְ היעיל היְבְׁשֲת הילל :ירָבֲע

 תובא ישאְר םיִבּותּ ַּוּדִיְו ןנַחויו עֶדִיוי ביילא יִמיִּב םיְוְלַה 2
 תובָאָה ישאְר גול נפ ם  :יִסְרּפַה שירד תּוכְלַמ-ילע םיִנֲהְּכַהו
 ישאָרְו :ביִׁשיְלֲארּ ןנַחוי ימיזדעו םיָמְיַה יֵרְבּד רַפְס"לע םיִבּותַּכ

 ללַהְל םִננל םֶהיֵחֲאַו לאימְקְֿב עשו היְבַרׁש הָיְבׁשֲח יול
 הָיְנִּתִמ"5 :רַמָשִמ תַמָעָל רָמָשִמ םיִהלֲאָה-שיִא דיִנָד תַוְצַמְּב תורוהְל
 רָמָשִמ :םירעוש םירמש" בוקע ןומלט ילְׁשִמ יהְיִדבְ הָיִקְּבְקַבּ
 ימיִבּו קָדָצוְיְְּב עּושיִַּב םיקיוי .יִמיִּב הלא :םיִרְעְׁשַה יִּפְסַאַּב
 פ | :רֶפופַה ןָהֹּכַה אָרְזַעְו הָחּפַה הָיְמֲחָנ

 מממ" םיִוְלַהד הֶא וׁשְקַּב םלֶשּוְי תַמוח תַפְנחְבּו

 תוכי ככהן םיִרְרשמַה :בר פס רכב םיִלבנ
 תֶוָמְזעְו עג תוָרָשִמּו לָּגְלִּגַה תיִּבַמוי :יִתְפֶטְנ יִרָצַחְִמּו םלֶשּורְי
 םיִנַהְּכַה ּורֲהַטַו> :םלשּורי תוָביִבְס םיִיְרְׂשִמַה םֶהָל ֵּנְּב םיִּרַצְח יִּ
 :הָמוחה ד תֶאְו םיִרֲעְׁשַה - תֶאְו םַעֶה"תֶא ּורַהטיו םִיִוְלַהְ
 תלּודָנ תדות יִּתש הֶריִמַעִאְו המוחל לעמ הֶדּוהְי יִרָשְתֶא הלעארי*
 םֶהיִרְחֶא ליר :תֹּפְׁשַאָה רעָשל המוחל לעמ ןימיל תָכְלּהַת
 הָדּוהְי + :םֶלָשִמּו אָרְוַע הירדעו5  :הָדּוהְי יִרָש יִצֲחַו היֲעׁשֹוְה
 הָיְרָכְז תֹוְרָצֹצֲחּב םיִנָהָּכַה ינְּבַמּוגפ ם :הָיַמְרִיו הָיִעַמְשּו ןמְננִבּ
 ןיָָאְוֿ :ףֶסֶאְֶָּברָּזְְּ הָיָכיִמְןּב הְנְנַּתַמְְוְב הָיִעַמְשְּב תנו
 ריֵׁש-ילְכְּב יִנֵנֲח הָדּוהְיִו לֶאְנַתִ ליעָמ יִלְלִּג יֵלְלמ לארזעו הָיְעַמְׁש
 ןיעָה רעש ֵלֲעְרז :םהינפל רַפֹוּפַה אָרְזֲעַו םיִהלֲאָה שיא דיִוְד
 דיִוָּב תיִבְל לעַמ המוחל הָלעמְּב דיִוְד ריע תולעמדלע לע םֶדְגְנְו
 ילאומל יתָכְלּוהַה תִיִנָשַה הֶדּוּתַהְו :חָרְזִמ םִיַמַה רעש דַעְו

17 * nom exc || * prps ,היזעמל cf v 5 || © nonn MSS 64 יטלפ | fit 

  | * 1c 6 5תובָאָה  cf + 7 | 22 * 1ּולֵס, 6 + 7 | * 6 דבע || כז קזקפ הָיָדעל
(cf 64( “TY | 2416 6 יונְבּו | 25 ** conjg 6 fin vaq | ל 61 30 1Ch 9,17 םּולָש) | 

55 1 invers || 27 * 4MSS (cf 65% 6( דלָבְּב | ל prps 6 6" שבב | 28 * prps 
 ורָהְטינ | 3: טז ® | 30 Var'סו 'כה- ןמ  prps 6 67ל* ||  cf v 27.30יוְלַדיִנְּב,

 הָכיִמ | 36 * >65, צל ? Orהִיָביִמ, * 38 | 35 sic Occ, Orצ  cfתֶָכְלה תַחַאָהְו,
41 | * VזגS .יעמ | 38 * 1 תכלוה | * 0 לומל, ו לאמְשל 
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 דַעְו םִרּנַּתַה לָּדְגִמְל לַעַמ הָמּוחַהָל לעַמ םֶעָה יֹצֲחַו ָהיֶרֲחַא יִנֲאַו
 -ילֲעְו הָנָשִיַה רַעָשלַעְ םיִרְפררעשל לעמ9 :הָבֲחְרָה הָמֹוחַה
 ודְמֲעְו ןאָצַה רעש דַעְו הָאָמַה לּדנמּ אנ לְָגַמּ םיִנְּרַה רעש
 יֹנַאו םיִהלֲאָה תיִבָּב תֶדּתַה יִּתְׁש .הָנרָמעּתו .יהָרְׁטַמַה רַעׁשּב
 הָיָכיִמ ןימְיְנמ הישעמ םיִקילֶא םיִנָהְּכַהְניי :יֵמִע םיִנָנסַה יצחו

 יו עלא היְעַמׁשו הלשעמּ< :תורטצחב הנח הָיְרכז יניעוילא
 :דיִקֶּפַה הָיחרְיְו םיִרְרָשְמַה ּועיִמְַׁו רֶזעְו םֶליַעְו היו ןגָמּוהיו
 םֶחֶמָש םיִהלֲאָה יִּכ ּוחַמׂשִיַו םיִלודְּג םיִחְבָז אּוהַה םויב ּוחּבְזי

 םֶלָשּורְי תַחְמׂש עֶמְׁשּתַו ּוחָמָש םיִדָלְיַהְו םיִשָּנַה םְִו הָלֹדְנ הָחְמְש
 :קוחְרמדע

 ומהר תֹורְצֹואָל תֹוכְׁשַּנַה"לע םיִשָנַא אּוהַה םויב ּודְקָּפיו

 ;םיִדמַָה םיולַהדלעו םיִנֲהְכַה-לע הוה תַחְמְׂש יִּב סולל םיִגהְל
 םיִרעְׁשַהְו םיִרְרְׂשְמַהְו הָרָהַטַה תָרֲמְׁשִמּו םָהיֵהְלֲא תַרַמְׁשִמ ורמָשיר5
 שאר ים יףסֲאְו דיָוָד מב" :ֹונְב המלש דיִוָּד תֶוָצְמְּכ

 ברז יב לֵארְשִילָכְז :םיקלאל תוהו הָלהְתריִשְו םיורׁשִמה
 וָמּויְּב םֹוָי"רַבָּד םיִרעְׂשַהְי םיִרְרְשְמַה תֹנָנמ םיִנְתְב יִהיְמֲחְנ יִמיִּו
 םי13ַּ סם  :ןְךָהַא יִנְּבְל םישדקמ םִיְלַהְו םִיָלל םיִשּדְקַמ

 "אל רֶׁשֲא וב בּוְתָּכ אָצְמְנְו םַעָה יִנְזֶאְּב הָשמ ירַפַסְּב אָרְקִנ אּוהַה <
 יִנָּבתֶא ּוָמְּדק אל יב :םלועדדע םיִהלֲאָה לֵהְקְּ יֵבָאֹוִמּו ינמע אֹובְי
 וניהְלֶא ךפהיו וללקל םַעְלּבדתֶא ויל ירפָשיַו םִיַמבּו םֶחְלּב לארי

 בְרעִלְכ ליבו הָרּּתַה -תֶא םֶעְמָשּכ יָה :הָכְרְבְל 'הָלָלְקה
 | :לֶאְרְשיִמ

 -תֶא םיִנְתֹ יוס יָה עו הלחג הָּבְשל דל שער היבול

 תוָצִמ רָהְִיַהְו שרית ןְנֶרה רשעמּו םיִלּכהְו הובלה הנה
 יתיִיָה אָל הָולֶכְבּופ :םיִנֲֵהְכַה תַמּורְתּו םיִרַעושַהְו םיִרְרָׂשִמַהְו םיַולַה
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 יִתֹאְּב לָבֵּבְדְלַמ אָּתְסְׁשִחַּתְרַאְל םיִּתְשּו םיִשלָש תַנְׁשּב יִּכ םֶלָשּוריִּב
 הָניִבֲאָו םֶלָשּוריל אֹובָאְול ְְלמַהְִמ יִתְלָאְׁשִנ םיָמָ ץֶקָלּו מַה לֶא
 תיִּב יֵרצַחְּב הָכְׁשִנ ול תוׂשעל היְבּומְל ביילא הָשָע רֶׁשֲא הָעְרַב
 ץּוחַה היִבּוטדתיב יִלְָּלָּכ-תֶא הָכיֶלָשַאְ דֶאְמ יל ערי :םיִתְלֲאָה
 תיִּב יֵלְּכ םָׁש הָביִשָעְ -תוָכָשַלַה ּורהְטיו הּרְמֲאו :הָּכָשַלַהְְוִמ
 םיולַה תֹויָנִמְיִּכ הַעְדֲאָווס :הָנּובְלַהו הָחְנִּמַה-תֶא םיֵהלֲאָה
 :הָכאָלַמַה ישע םיִרְרְשַמהְ םִיְוְלַה הרשל ׁשיִא ּוָחְרְבִיַו הָנָּתְנ אל
 םֶצְּבְקֶאְו םיִהֹלֲאָה"תיֵּב בְזֲענ עּודמ הּרְמֲאו םיִנְנְּסַה-תֶא הָביֵרֲאְוי
 ׁשֹוָריִּתַהְו ןגָּרַה רׂשעמ ואיִבַה הָדּוהידלָכְי :םֶדָמִעְלַע םֶדָמַעַאְו
 קיר ןח הימל תורצוא-לע הָכָצואָי תרצו רָהָציַהְ

 תאָז"לע יל ל"ת | פ  :םֶהיַחֶא קח סה ּובָשַחְג
 םימיב5 :ויָרָמָשְמְבּו יֵהלֲא תיִבָּב יִתיִשָע רַשַא יִדְסִח חַמָּת-לַאְו
 תומרעָה םיִאיִבָמּו תָבָשַּבו תות םיִכְְד ו הָדּוהיִב יִתיִאְר הָּמַהָה
 םיִאיִבָמּו אָשַמ"לָכְ םיִנָאְתּו םיִבָנֲע ןיידףאְו םיֹמֲחַה-לע יםיִפְמֹעְ

 ָּב ּובָשָי םיִרצַהְוי :דִיָצ םֶרְכִמ םֹיְּב 'דיעָאְו תָבַשַה ווּ לשר
 ּםָלְׁשּוְריִבּו הָדּוהְי יִנְבל תַּבְׁשַּב םיִרְכֹוָמּו רֶכַמ"לָכְו גאָּד םיִאיִבָמ
 -רֶׁשֲא הָּזַה עֶבָה רָבְּרַה"הַמ םָהְל הָרְמָאְו הָדּוהְי ירח תֶא הָביִרָאְוז
 םֶכיִתְבַא ּושַע הָכ אולה :תָּבְׁשַה םוידתֶא םיִלְלַחְמּ םיִשע םֶּתַא
 םֶּתִאְו תאּזַה ריִעָה לַעְו תאזַה העְרָה"לַכ תֶא ונילע ניִהלֶא אֵביַ
 רֶׁשֹאַּכ יהי ם יֵתְּבִׁשַה-תֶא לֶלַחָל לֶאְרְשידלע ןח םיִפיִסּומ
 הָרְמָאְו תותָלַּה ּורְנסִיו יֹהָרְמֲאָו תַּבְׁשַה ינפל םַלָשּיְרַי ירעש ןללצ
 םיִרָעָשַה לַע י יִתְדַמַעָה יִרָעְּנְמּו תָּבְשַה רֶחַא דע םּוחָּתַפִ אל שא

 ממלכי םיִלכְרָה וניליניי +תָּבַשַה םְּב אָשַמ אוב
 ַעּודַמ םֶהָלַא הרְמָאָו םֶּהְב הָדיִעָאְויי :םִיָּתְׁשּו םעַפ םֶלָשּוְִיִל ץּוחַמ
 אוַהַה תַעָהְְִמ םֶכְּב חֵלְׁשֲא דִי ּנְׁשּת-םָא הָמֹוחַה דנג םיִנָל םָּתַא
 םיִרָמָש 'םיִאְבּו "םיִרֶהְטִמ יְהִי רֶׁשֲא םִיְוְלַל הָרמִאְוְ :תָּבְׁשּב ואב אל
 לע הָסּוחְו יִהלֲא יל"הָרְכְז תאז-םנ תַּבׁשַה םוידתֶא שקל םיִרָעְׁשַה
 7 6+ רַצָמַּב | 6 הָּכְׁשְלַה | זס 56 06, K הָנָּתָנ 09* ּונּתַנ | נז 8
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 יובישה םיִדּוהיַהדתֶא יִתיִאְר םַתָה םיִמיַּבו 3 ְָרְסַח בל
 תיִדודְשא רֵּבַדְמ יִצֲח םָהיִנְבּו :תֹויְבַאֹומ :תוינומע יֵתֹויְדוְרׁשַא םיִשָנ
 מע ביִרָאָו5 :'םֶעָו םע שלב תיִדּוהְי רבדְל םיִריִּכמ יםֶניִאְו
 ונְּתִתדמִא םיָהְלאּב םעיְִּׁשֲָ םַטְרְמָאְו םיִׁשָנֲא םֵהֵמ הָּכַאְו םללקֲא
 אולַה :םָכָלְו םכיגְבְל םָהיִתָנְּבִמ ואשת םִאְו םהיִנְבל םֶכיִתְנְב
 למ היָה"אְל םיִּבַרָה םִיֹוּגבּו .לֶאְרְשודלמ הֹמלְׁש-אַטָח הָלָא-לַע
 -םנ לֵאָרְׂשִהלּכ- לַע למ םיֹהְלֲ ּוהָנּתִיַנ הָיָה ויָהְלאל בּוָהָאְו ּוהָמּכ
 -לָּכ תֶא תשעל עַמָשְנַה םֶכְלְול :תיִרְכָּנַה םיִשָּנַה ּואיטֶחַה ותוא
 :תוירכנ םיִׁשָנ בישהל ניקלאּב לעמל תאזַה הָלודְגה הַעְרַה

 יגרחה טֶקַבְגסְל ןָתֶח לודָנה ןֶהֹּכַה ביִׁשיְלֶאְ"ןְּב עֶדְוי יִגְּבִמּ*
 תִיִרְבּו הָּנֶהְּכַה יִלָאְגלע יֶהלֶא םֶהָל הֶָרְכְזפ :יֶלעַמ ּוהָחיִרְבִאְו
 תֹוָרָמְׁשִמ הֶדיִמַעַאְו רֶכגלכַמ םיִּתְרַהְטְו :םיולהו הָּגַהְּבַה
 תוָנֶמְזְמ םיִּתְעְּב םיִצַעָה ןְבְרָקְלּו :וּתְבאַלמְּב שיא םיוללו םיִנָהְכַל
 :הָבּוטְל י יֵהלֲא יל"הָרכְ םיִרּוּכּבלְ

 23 *1ובישהה | ל 0 תוידדשא || < 0 תֹויִנַּמע | 24 * 5 םֶניֵא יִּצֲחַו | ל >65%||
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 CHRONICA 11. ב א םימיה ירבד

 חַלָׁשּותְמ ְּךּוָנֲחג :דֶרָי ילָאְללַהמ ניקי :שוְנָא תש םֶדֶאי 1
 יויו יֵדָמּו גוגְמּו רָמָּג תַפָי יִנְּב :תַפְיְו םָח םש ַחָנ ָדַמְל

 יגָּז :הָמְנותְו תילו זְְׁשַא רֶמָג נב :סֶריִתְו 'ִָּשָמּו לָבּותְו
 םִיֵרְצִמּו שּוכ םֶח יִנְּבב  :'ֹםיִנְדורְו םיִתַּכ יהְׁשיִׁשְרַהְו הָשיִלֶא ןֵו
 יִנְבּו אָבִּתְבַסְו אָמעַרְו אָּתְבַסְו הָליִוֲחַו אָבְס שּוכ יִנְבּו9 :ןַעְנְכּו טופ
 "רוב תֹיָהְ לחה אּוה דוְרָמְנתֶא דלי שרו :ןֶדְדּו אָבְׁש הָמְעַר
 -תֶאְו םיִמָנֲע-תֶאְו יםיידּול"תֶא דלי םִיֹלֶצמּוצי  ם :ץֶרֲאָּב
 ּואְצִי רָשַא יםיִחְלְסַּב-תֶאְ םיִסְרְתַּפדתֶאְוי* :םיִחּתְפַנ-תֶאְו םיִבָהְל
 -תֶאְו ֹורכְּב ןוריִצ-תֶא דלי ןעגְכּוי :'םיִרּתְפַּכ-תֶאְ םיִּתְׁשִלְפ שמ
 -תֶאְו ִוֵחֲה-תֶאְויפ :יׁשנְרגַה תֶאְו ירֹמֲאָה-תֶאְו יִסּובְיַהדתֶאְו 3 :תח
 ינָּבז :יִתָמֲחַה-תֶאְו יִרָמְּצַהדתֶאְו יִדְוְרַאָה-תֶאְוי :יִניִפַהדתֶאְ יָקְרעֶה
 חווה A :ִּדָשָמְו רֵתָגְו לּוחְו 'ץּועְו םָרֲאַ .דּולְו דַשְכַּפְרַאְו רּוׁשֲאְו םליע םש

 רָלָ רָבעְלופ :ְרָבע-תֶא דלי חלָשְו הלָשידתֶא דלי רֶׁשְַּפְרַאְו 2

 :ןֶמָקְי ויָחֶא םשו ץֶרָאָה הנ ויָמָיְּב יִּכ לפ דָתָאָה םש םיִנָב יש
 -תֶאְוז :חרָי תֶאְו תוָמְרצֲח"תֶאְו ףֶלְׁש-תֶאְו דָדֹומְלַא-תֶא דלי ןטקיַולפ
 :אָבְׁש-תֶאְו לֵאָמיבַאתאְו לביֵע-תֶאְוַ- : :הלָקְד-תֶאְ לזוא-תֶאְו םֶרֹודֲה
 ס  :ןַמְקי ונְּב הָלֶאדלָּכ בָבּוידתֶאְו הָליִוֲח-תֶאְו ריפֹואתֶאְו

 חַרָת רג גרש עֶר גלַפ רבעי :חלָש 'דֵׁשכּפְרַאו םשייי
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ante רשא cf Am g,7 | 17 *1c 15* 5 6% Gn ro,23 yy Dַיִנְבּו א | 6 
6MSS $ Gn Wh) | 18 6““+ add ut Gn 10,24° || 19 6 Gn ודל | 21 655 
 וצו +  GLל |  | 24 * ins 6 Gaלבוע # | 22 193155 $ Gnלזיא 685
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 הָלֲא*פ :לאַעָמָשִיַו קַחְצִי םֶהְרְבִא יִנְּ>> ס ::םָהָרְבֲא יאּוה םֶרָבַאי
 עַמְׁשִמי :םֶשְבִמּ לאבו רֶדְקְו תֹויָבְנ לאָעַמְשְי רוָכְּב םֶתְדְלִּ

 יִגֶּב םֵה הָלֶא הָמְלַקְו שיִפָנ רומי :אָמיְִ ירח יאָשַמ המוד
 ןשקיו ןֶרָמזתֶא הֶדְלָי םֶהְרְבַא שְנְליִּפ הָרּוטָק ינו ם :לאָעָמְשִי
 ןיִדָמ נב :*'ןרדו אבש ןשי יִנְבּו חּושו יקֶּבְשיו .ןוקמו .ןֶדְמּ
 ס :הָרְּוטק יִנְּב הָלֶאלּכ העלו עֶדיִבֲאו ךונחו ירפַעְו הפיעי
 ושע יב :ילֶאְרְשיו ושעי קחצי יִנָּב קָחְצְיתֶא םֶהָרְבִא לתו

 רֶמואְו מי ָיִלֲא וגבי ם = :חרקְוםֶלְעְו שועיו לאוער פי
 הָמַש חַרָז תחנ לֶאּועְר יָנְּבז :קלמעו 'עַנְמְתְו 'זְגָק םֶתְענו ייפ
 :ךָשידְו רֶצֲאְי ןשידו הָנֲעְ ןועְבְִו לבשו ןֶמול ריעש יב :הָנמּ
 *ןילע לָבּוׁש ינְּבפ :יענמּת ןטול תוחאו" "םמוהו יִרוח ןטול ינו
 הָנֲע יֵנְּבּז :יהָנֲעַו היא ןֹועְבִצ יִנְבּו 'םָנּואְו "יִפָש 'לָביִעְו תַחְנִמּ

 הלב ירָֿארגְב= :ןרכו ןרתיו ןְַּׁשִאו מח 'ןושיד גבו 'ןושיד
 פס  :ןָראְו ץיע ןשיד יֵגְּב ןקעי ךועזו

 ינבל ְּךֶלֲמְדְלִמ יִנֶּפל םודָא ץֶרֶאְּב ּוכְלָמ רשא םיִכָלְמַהי הָלֶאְנ
 למי עלָּב תֶמָיוצ :הָבָהָנְּד ורע םֵׁשְו ירועְּבןְּב 'עַלָּב ילֵאָרְׂשִי
 םֶׁשּוח ויִּתַחַּת למי בָבוי תֶמַיופ :הָרצְּבִמ חַרְזְּב בבי ויָּתְחַּת
 הָּכמַה ידַדָּבְִֶּב דדַה ויִּתְחַּת ףלֶמינ םשּוח תַמַו :יִנָמיִּתַה ץֶראַמ
 ויִּתְחַּת ְךֶלֶמיַו דָדַה תֶמַַוּז :יתויע וָריע םשְו בָאומ הָרְשּב ל ןְיְדמ-תַא

27 = <65 | 20 65% (kai) 0(0050מג\ || 30 * Gn 25,14 מו | ל' nonn 

MSS 05505רדח 6% א 6" Abad; cf ad Gn || 5 6 Oaiuov || 31 5,19 QA | 
 |  nonnטמ * 65% Aaidav 617 Aap. 67155 = 41 || © 6ל | 20008 565 32
33 7765 Fagep )6% Faigap) 6 Opep, 67] .א Fogep | 34 °° lc 6? 

  cf 65 | 36 * ca 30MSS 63M (Zagw) Gn 36,11 IDS; GBAושעו בקעי,
Zwpop = רפצ? || ל Var pi | > >MSKes 495 | 38 °° 65 Qvav 66 40?), GAT 
MSS x. Aap >. Piowv )- (הוססע || 3g 5 6015 x. Aruav (6 Huav); 1 °F] ut 
Gn 36,22 || °° 65 k. Aliae 6. Nauwva || 40 * 1 6 mlt MSS 67)5( Gn 3 

  Zwgpap 67 Farge, Gn DWשק  | * 65 Faigna 67 Ougoh | © 65%ןולע
cf 36 | % IMS GFX --ן | > 6% Qvau GF Avav (sic et 41( 6M = 28 | 
41 * Seb ןָּב || ל Gn 36,26 [---; G+ kx. EAigaua Ovy. A. || 5 1 6 mlt MSS 
65053 Auada(u) Gs ןְּדְמַח || 42 5 65 Roop || 5 6 Balaay | © cf ad Gn 36,27; 

6- 6 Zavav || 5.1 6 22MSS 6% Gn [ןקע vel 6 6%** jpy cf Nu 33,315; Dt 

  (6?! Baha) || 5 67 Zergwp | 45 6םֶהיֵכְלַמ | * 6 םטגסא 65 ** 43 | 166
(Ado) 3 Dn | 46 * 6% דרב | * 8 םלֶא 35 = 4 | 5 K תווע ? 0 655: 

 ,)? (םיתע 0) = ₪ Gn 36,35 )5(9 nly; 60021955 ]6000)0סע
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 תֹובֹהְרַמ לּוֶאָש ויָתְחַּת ךָלֶמִינ הָלְמַש תֶמָיו :הקְרָשַמִמ הָכְמש
 תמי :רֹוְבְכעּב ןח לַעַּב ויְּתְחַּת ְךְלמַַו לּואש תמַיַופ רָהָּנַה
 אָבמיִהְמ וְָׁשֲא םֵׁשְו יִעפ וָריִע םֵׁשְו ידה יִּתְחַּת ל ןח לַעָּ

 ני לא הָלֶא ולא המילה :תַתַי ףּולא יהילע תל

 םֶריע ףולא לֶאידְגמ ףולא* :רֶעַבמ ףולא ןָמיֵת ףולא נק ףולאיי
 פ-  :םֹוְרֲא יִפּולֶא הָלֶא

 :ןּולָבַזו רָבשָשָי הָדּוהיִו יול ןועמש ןבּואר לֵאְרְׂשִי יֵנְּב הָלֲאי 2
 ןְגֹואְו רע הָדּוהְי יִנְּבִי ס :רֶׁשֲאְו דג יִלָתַפנ ןמָינבּג ףסוי ד
 הֶדּוהְי רוכְּבּורַע יהיו תיִנֲענְּכַה יעּוש-תַּבַמ ל דלונ הֵׁשולָׁש יהָלׁשְו

 -תֶאְו ץֶרֶפדתֶא ול הָדָלָי ותָלּכ רֶמָתְוצ ּוהֲתיִמִַו הָיהְי יִניעְּב עב
 יגְבּופ :לּומָחְו ןורְצַה ץֶרֶפ יִנְב5 כ :תָׁשִמֲח הָדּוהְי יגְּבלְּכ חַרָו
 יִמְרּכ ןגְבּוז :הָׁשִמֲח םֶלָּכ 'עֶרָדְו לֵכְלכְו ןֵמיִהְו ןַתיִאְו יֵרְמז תר
 פ = :הָיְרזִע ןָתיִא יֵנָבו :םֶרֵחַּב לעָמ רֶׁשֲא לֵאְָׂשִי רכוע רָכָע

 :ייֵבּולּכ-תֶאְו "םֶרדתֶאְו לֵאָמְחַריתֶא ולדדלונ רשא ןֹורצֶח ינו
 יב איִׂשְנ ןושָחְנתֶא 'רילוה בֶדְניִמַעְו בֶדָניִמַעדתֶא דילוה םֶרְויפ
 דעו :עּבתֶא דילוה אמש אָמְלָשדתֶא רילוה ו ןוׁשְחַנְויז :הָדּוהְי
 ורכַּבדתֶא דילוה ישאו :יִשיתַא דילוה דַבועְו דֿבועדתֶא דיִלוה
 ידר יעיִבְרִה לַאְנַתְנ + :יִשְלָשַה אָעְמשְו יֵנְׁשַה בֶדָניִבַאְו בָאיִלֶאתֶא
 ליגיִבַאו היּורצ םֵהיֵתיְחַאֿ :יִעְבְׁשַה דיִוד יִׁשְׁשַה םַצֲא :יִשיִמְחַה
 -תֶא הָדָלַ לגיִבַאוז :הָׁשלְׁש לַא-הָׂשעַו בֵאֹויְו יֵׁשֹבַא היּורְצ יִנְבּו

 ןויְִתְְּב בלָכְי*  ם  ילאָמשַה רֶתָי אָׂשמָע יאו אָׂשָמְ
 'בָבושְו 'רָשְי ָהיִנֶב הָלֶאְו תועיִרְיתֶאְו הָשא הָבּזֲעיתֶאי דילוה

47 6% Zauaa (pr —Aa) || 50 * pl MSS 65* Gn 36,39+ ִכְעְְִב | ל' pl 
MSS Gn# ;רדה 6F¥+ vids 80008 || * mlt MSS 6750 Gn WB; 65* Dorwp 

  | %% <65 || °1 ₪ 6 Gn®3 jg | 51° 65 Oaiuav || 5 Q mit MSS GY)עפ?(
Gn הָולע 65: הלוע | 52 6 EAB. | 53 6 Matop Magcap )" (המ ג || 
54 67 Arpau 6ל) Zagwew cf ad Gn) | Cp 2, 3 * 6 שא || * 1 2 6 699% * עּוש-- | 
5 65% [lJeuound = bh] cf 5 et Gn 46,122 || 6 * Jos 7,1 יִּדְבָז (frt false) | 
b 1c mlt MSS 611-5536 rR ף,זז עדרדו | 7 pc MSS ןכע || 8 Seb jוב | 
v gss cf Ru 4,18ss | g * GF Apau, 69099155 = at cf || * 6 (לבכ) בכ 
65% +k. Apau | ro * 65 Appov | ל 6 m3 | זז 6” (bis) Rug, =הר ןו | 
13 60% Au. | 15 6°“ 300 9 Aso || 16 al loc ‘WיQ2N, 6” וס GAT Ag%doa || 

17 MSK= 7° 67 25 17,25 יִלֵאָרְׂשִיַה ; 1 41 | 18 **16 3 תֶא ותשֶא 'עד]מ 9 
 - || * 6 lwacap || 5 6% x. ]00(השא >21155; תאו >115, 115 תא ק+ תאו)
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 -תֶא ול ךֶלּתו תֶרְפֶאדתֶא בֵלָכ ֹוָל"חָקו הָבּזֲע תֶמָּתַויפ :"ןודראְו
 רַחָאְוְַ :לֵאְלֲאַּב-תֶא ריִלֹוה יִרּואְו ירּואזתֶא דילוה רּותְויפ :רוח
 םיִשָשְַּב אּוהְו ּהָחְקְל אֲּהְו רע יבא יָכְמתּבְלא ןורצָח אֵּב

 םיִרָשָע ליה ריֶאְתֶא דילוה בנש :בּונָשתֶא ול דָלְתַו הָנש
 ריִאְו תּוַמתֶא םֶרַאְורּושָג חיי דָעְלִַּה ץֶרָאְּב םיִרָע שולָשו
 דיִבָא ריִכָמ וגב הָלאלָּכ ריִע םיִשָש ָהיֶתֹונְּג"תֶאְו תֶנְקיתֶא םָּתֲאַמ
 יהיְבַא ןּורְצָח 'תֶשַאְו הָתָרְפֶא 'בֶלְכְּב ןורְצַח"תֹוִמ רֶחַאְו=צ דַעְלִנ
 לֶאְמְחריְיִנְב יָה :ֵעֹוקת יבֲא רּוחְׁשֲא-תֶא ול דָלָּתַו

 הָׁשֲא יֵהְּתַנé :יהָיחַא 'םָצֲאְו ןֶרָאָו "הָנּובּו םָרֹרֹוכְּבַה ןורְצָח רוכב
 "יִנְב ויהי ס :םָנֹוא םֶא איָה הָרָמְע ּהָמְשּו לֵאָמְחַרִל תָרָחא
 יעֶדיְוי *ימש םָנואדיִנָב ּיְהַו :רָקֲעָו ןיִמְיְו ץעמ לֵאָמֲחַרְי רֹוכּב םר
 דלת יליהיִבַא רּושיִבַא תֶׁשֲא םֵׁשְופ :רּושיִבַאְו בֶדנ יימש יִנְבּ
 אל דֶלָס תָמָיַ יםיּפַאְו ידָלָמ בָדְנ יִנְבּופ :ירילּומ-תַאְו ןְּבְחַא-תֶא ול
 :ֹילֲהַא ׁשׁש יינבּג ףשש יעשו יונ עשו םיָפִא "יִנְבּוי :םיִנָב
 ינְבּוצג ם :םיִנָב אָל רֶתָי תָמיִ ןָתְנֹווְו רֶתָי מש יֵחַא עי נבו
 ןָשֶשְל הָיָה :לֶאְמְחַרְ יִנָּב ּויָה הלא אוז תֶלּפ ןָתָנֹוי
 ןשש ןתיר :עָחרַי ֹומְׁשּו יִרַצַמ דָבַע ןששלו תנֶּבדִא יִּכ םיִנָּב
 -תֶא דילה יִּתַעְו6ּ :יֵּתֹע-תֶא ול דלת הׁשֲאְל וָּדְבע עחריל וָּתָּבדתֶא
 דילוה פא ללֿפַא-תַא דילוה דֶבְזְול :דָבְזתַא דילוה ןַתְנְו ןֶּתִנ
 הָיְרוֲעְופ :הָיְרַזְעדתֶא דילח אּוהְיַו אּוהְידתֶא רילהי לבער :דבועדתֶא
 ימססדתֶא דילה הְׂשֲעְלָאוס :הֶׂשעלַא-תֶא רילה ץֶלֲחְו ץלחהתֶא דילה

 רילה הֶיְמקיִו היְמִיתא דילוה םּולשְיי :םּולש"תֶא דילה יִמָססְ

18 4 6% x. Opve (ןנרא = הנורא) 6 > Ag | 19 6 97 | 20 6 ַצְּב | 
ar 65 Fepovx() | 24 * 1 6 64 בֶלָכ אָּב | ל 41 | < 1 ָהיִבָא | $= רוח 1.50 
et 43 (cf 8,30 25 * 3155*%% הנב | (לעב = לעבשא GPA4l x. Bavati)o, 
Baava cf S || ° vocal dub cf 69 || > 654 nx (ng), 67 :האוס frt 

  | 26 65 OZou 417155 Ouvopfa] * Avov || 27 62% x. Akop F Ikap 9 efויָחָא
Acar | 28° 6" יִעָמַש 619 | °° <6 || 5 cf 32 || 20 *1 6 mlt MSS 65 (—xaio pr 
xa) (6ליִנ) --ליָח | As Muna Gml: MSS = gl || 30 = 65 AXcolad || ל lc 

1 we (יושי = ושי וישא cf Gl legcover | © nonn 785% 6* יש, 655 רש" | 
4 65 Axor 6 Oulgel 5 0טס\(6)ו vel sim || 32 6” !50050; 1 frt 6 3 
pT | 33 vocal inc cf 6¥ || 34 65% שאמג! | 35 cf ad 33 | 37 6% AgaunA 
4 Ogiod = EXgpaeh | 3g 6” Euas (crrp) || 40 cf ad 33. 
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 ורכַּב 'עָשיִמ לֵאָמְחַרְי יִחַא םֵלְכ ינו = עַמְׁשיִלֲא-תַא
 = ַחָּפַתְו חרק ןִרְבְח גְבּו<י :ןוִרְבָח "יבא הַׂשְרַמ ינְבּו ףיזזיבא אּוה
 דילוה םקרו םעָקְרַי יִבֲא םֶחָרדתֶא דילה עַמַׁשְויצ :עַמָׁשְו ימָקַרְו
 ׁשנליִּפ הָפיִעְר< :רוצ-תיב יבא ןֹועָמּו ןֹועְמ ישבו :יִמַש-תֶא
 :זֵזָנ"תֶא רילה ןֵרָחְו ותא יאצֹומ-תֶאְו ןְרֶח-תֶא הבל בּלָּכ
 לכ שלי :ףעָשְו הָפיַעְו טל "שינו םֶתויְו םֶגְר "יִּדְהָי נב
 -תֶא הָּנַמְִמ יִבֲא תעש דלתו :הָנַחְרִת- תֶאְו רָבְש דל הָכעַמ
 יִנְּב ֹויָה הָלָאפ :אסְכע בֶלָּכְ"תַבּו אָעְבִנ יִבָאְו הָנֵּבַכִמ יבא אוש
 :אָמְלַשיי :םיִרָעְי תיְרְק יִבֲא לבוש הָתָרְפָא רֹכְּב רוח ב בלָכ
 יִבֲא לֵבֹוׁשְל םיִנָב יהי :'רדָנתיב יבא 'ףֶרָח םָחָלתיֵב יִבָא
 יִרְתְּיַה םיִרָעְ תָיְרק תֹוחַּתְׁשִמּו :"תוְחְנַמַה יִצֲח "הָארֶה םיִרָעְי תירק
 :יִלָאּתְשֶאַהְ יִתְעְרצַה ּואָצִי הָלֲאַמ יִעְרָשַמַהְ יִתְמָשַהְ יִתּוּפַהְו

 יִעָחְו בָא תב תוְְַע יִתְפוֲמְנּו םָחָל תיּב אָטְלַ נבי ם
 םיִתָעְרִּת ץֵּבְעַי "ובָשְי םיִרְפֹוס תּוחְּפָשַמ5ּ :יִעְרְצַה יִּתְחַנָמַה
 :בָכְרְתיִב יָבֲא 'תַּפִחְמ םיִאְּבַה םיִגיִקַה הָּמַה םיִתְכּוְש םיִתָעְמְש

 ורוֶכְּבַה ןֹוָרְבֲחַּב לדלג רֶׁשֲא דיִוָד יִנּב יָה הָלָאְוי 5 | ם
 :תיִלְמְּכַ ליניבַאל ילנה יינש תיִלאָעְרַזיַה םעֹניִחַאל ןגמִא
 יִעיִבְרַה רּושּג למ 'ימלת- תַּב הָכֲעַמְוַּב יֹולְׁשְבַאל יֵׁשלְׁשַה*
 הָלְגֲעְל םַעְרַתִי יׁשְׁשַה לֵטיִבֲאל הָיְמפְש יָׁשיִמֲחַה  :תיִגַחוְב יהיִנְרַא
 הׁשְׁשְ םיִנְׁש עֶבְׁש םֵׁשְדלְמי ןורְבָחְב ול" דלונ השש :וּתְשא
 -יודלונ הלא ס םֶלָשּוריִּב ְךלַמ הָנָש שלש םישלָשּו םיִשָדַח
 -תַּב 'ַעּוש-תַבְל הָעְּברַא מלו ןַתְנְו בָבֹוׁשְו 'אֲעמַׁש םֶלָשּוריִּ יל
 :ַעיִפִיְו גַפָנְ הגנוז :טְלַפיִלֲאְוי * עַמְׁשילֲאָ רָחְביְופ :לֶאיִמַע

 ..?ןי*

 6%% ft dl | 43/77 67 Kapne > 0הַשְרַמ || ל  1 prb 6ומ; "6 ° 42
>. Pwknu || 44 65 lakiav 5 lepkaav  lepekau; 1 frt םֶעְדְקִי cf Jos 15,56 || 

45 6” Fedcoup || 46 5 6 קטע ||? 6569 lwoa(v) | 5 65% Fezove 7 Fazer 
et Fatag 6MS5 Fatep; prps ll) (3MSS (ןזג | 47 5 Var®® הי' (Ms 'הy) | 
b 1 6 GA+mit MSS (--םש) ןשרג | 48 1 6 nonn MSS הדל( | 49 1 דלויו | 50 1 
c 6)95  בָּנִי | sr° GP“ ZaAwuwv | 5 6 םרח | ° 6 frt רודג-תיב | 52 41 

  | * 6% 8הָיֲאְר | *1 קזמ 6 54 יִּתְחַנָמַה | 55 * א ּובָשָו ס יִבְשּוי )4,2 61
41000 || Cp 3, 1 *16 6 יִנָשַה |"ובָאלכ 6 25 33 ₪ "8 (בלכ) | 2 5 41 ל 6 
ca 201155 2S || * 8MSS ימלות cf 6 || > 6! Opviac | 3 5 םערוטיא 3* = | 
5 ~mlt MSS ,ּודלונ | ל 144; 25 5,14 5 עומש cf 15 16,9 | MSF GU 

 ( <25; 61 )dittogrעַבָש-תבל || 6 * 1 כצט 6 2155 14,5 25 5,15 עוש-- || 6/7 ל-ל
 .) <115(לא
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 -יִנָּב דַבלִמ דיִוָד יִנָּב לכפ :"הָעָשִּת טְלַפיִלֲאַו יֹעָרְְלֲאְו עַמְׁשְִלַאפ

 אָסֶא וב הָיבֲא םַעְבַחְר הָמלְׁשְבּו ס | :םֶתוחַא רֶָמָתְוםיִָׁנליִפ
 ּוהיצמַא = :ֹונְּב שֶאוי ֹוֵנְב ּוהָיְזֲחַא ונְּב םֶרויי* :וְנְּב טָפָשוהְי ֹונְב
 :ֹונְב הֵׁשֹנִמ ֹוָנְב והיקזח נב זחא נב םָתֹוי ֹונְב הָיְרַזִע ּוְנְב
 יִנָשַה ןֶנֶחּוי רֹוכְּבַה והישאי יָנָבְּו5 :ֹונְב והיָשאי נב ןומָא+
 הָיְנְכִי םיקיוהי יֶנְבּופ :םּוְלש יִעיִבְרַה ּוהּיְקְדִצ יׁשלְׁשַה םיקיוהי
 נב לָאיִּתְלַאְש ירָסַא הָיְנְכִי ליִנְבּו :ֹדָנְב הָיקְֶדִצ ֹונְב
 יהידפ יִנָבּו9 :הָיְבדנּו עמְשוה היִמקי רַצאְנֶשְו הָיְדִפּו םֶיִּכְלַמּא
 :םָתֹוחֲא תיִמלְׁשּו הָיְננֲתו םֶלָשְמ לָבּברְז"יןֶב יעמשו לָבְּבְרַ
 בו :שמָח דָסַ יִבָּוְ הידסחו הָיְכְרְבּו לה יהָבְׁשֲחויגס
 יָנְּב הָיִדְבְע יֵנְּב 'ןֶנְרַא ינְּב הָיָפְר יב הָיַעָשיְו הוטל הָיננֲח
 ַחיִרָבּו לאו שּוטח יהיעַמְׁש ינְבּוי הִיְעַמְׁש הָינַכְׁש גבו: הִיְנַכְׁש
 םקירזעו הָיקזִחְ יניעּולֲא היְרעְנְבּו :הָשָש טַפְׁשְו הָיְרֲעְנּו
 ןְגְתֹויְו בוקע היל ביִׁשלֲאְו ּוהוילוה נעול יִנְבּו4 :הֶשלש
 ייִמְרָכְו ןֹוָרצֲח ץֶרֶפ הָדּוהְי יֵנְּבי 4 :הַעְבְׁש יִנָנַעְ היל
 -תֶא דילה תַחָיְו תַחְידתֶא -דילה לבוש-ןב הָיִאְרּו> :לָבּושְו 'רּוחְו
 םֶטיִע יִבֲא יהָלֲאְו ס יִתָעְרַצַה תחְּפָשִמ הֶלֶא דַהָלתֶאְו ימּוחא
 רג יבא לָאנפר4 :יָנֹופְלְלצַה םָתֹוחַא םֵׁשְו שברו אַמְׁשְִו לאעְרזו
 :םֲחְל תִיִּב יֶבֲא הָתְרְפֲא רֹוָכְּב רּוחיַנְב הלא השּוח יבָא רֶזָעו

 דלתו :הרענו הָאלַח םיִׁשְנ יִּתְש ּויָה עוקְת יִבַא ושאלו
 הָלֲא יִרְּתשַחַאָה-תאָו יִנָמיִּתְדתֶאְו רַפֲח-תֶאְו םֶנֲחַא-תֶא הָרֲעְנ ול

 ) 3M5S )cf 63ל 1הַעְבַׁש || זס ||  cf 25 5,16עדילעבו 14,763 69 6 51 8
  GLTMSS Oriac | 15 lftc 67 InN | 17 * Sebה,  | 12 p! MSSינבּו

 WW) cf Esr Br 8 0בֲצר =  | > 6 6 65 | 18 prps-ןבּו | ל 1? 'אָה
(crrp 6 Zavog.; רצבנש pro בנס' ?( 5% 7 al = רצאנש ).5////97( 

 = צח 6 לֵאיֵּתְלַאְׁש |  (Sarusur) cf2R 19,37קזס 'אנס צe =רַצֶאְרש

Hagg I; Esr 32.8 al; 5 nיaTנ; 1ft 88 | ל 1 6 nonn MSS 8 נב | 
20 * prps: ins םֶלָשִמ Jai | * 6577155 Adega 6! 10000, prps הָיְבַשַח | 
  || 21 * nonn(")בשי)  (nonn MSSבושי 0 | 4 6A+MSSומג  cf 67לאוהי $ <
Mss 68 נבו | * MsKe= יז GSU 3 (trsp ,); dl? | = G(S)V a3; dl? || > 6 
Opva et ABO |e 6-ונַב | 22 * Seb 65389 בו | al כ (gloss cf Esr 

8,2) vel ins ? nom filii sexti | 5 65* שמג! | 23 1 6 Seb pl MSS 6 יִנְבּו |. 
 | והודה א והוידוה 645 ע והיודוה C | (0 1)ק 4, ז *1 א יִבְְכּו 0 24
b cf ad 219.24 | 2 6 א | 3 pl MSS 65%( יִנָּב pr ;יבא ins יִנְּב 

 רוח 6 4,
79" 
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 בּונֲע"תֶא דילוה ץוקול :ןְנְתָאְו ירַחֹצִי תֶרָצ הֵאְלֲח יִנְבּוז :הָרעֶנ יִנב
 ויָחָאַמ דֵּבְכְנ ץֵּבְעַי יהְיַנ :"םֶרָהְְְּ לֲחְרַחַא תֹחּפְׁשִמ יהָבֵבֹּצַה-תֶאְו
 ץֵּבעַי אָרְקיַו :בצעַב יּתְדַלַי יּכ רמאל ץֶּבַעְי ומָש הֶאְרְק ומָאְו
 הָתְיָהְו יִלּובְּגדתֶא תיֵּבְרַהְו יִנָכְרֶבִּת ךרָּבִִִא רמאל לֵאְרְׂשִ יהלאל
 :לֵאׁש-רֶׁשַא תא םיִהְלֶא אביו יִּבְצָע יִּתְלְבְל הָעְרַמ ָתיׂשֲעְו יִמַע ְּךֶדֵ

 :ןותְׁשֲא יִבָא אּוָה ריִחְמתֶא דילוה 'החוש-יחא' בלו ס
 -ריע יִבֲא הָנֲחִּת"תֶאְו ַַטָּפ"תֶאְו אָפָר תיּבדתֶא דילוה ןותשָאְוי
 יִנְבּו הָיִרְשּו .לָאיִנְתֶע זנָק יִגְבּוי ם *יֹהָבָר יִשְנַא הָלֶא ישָחְנ
 -תֶא דילוה היָרְׂשּו הָרְפַעְתֶא דילוה יֵתֹנֹוֲעְמוו4 :יתַתֲח לֵאיִנֲתע
 הּנְפִיַּב בֶלָּכ יִנְבּו5 ם יָה םיִשָרֲח יִּכ םיִׁשָרֲח אג יִבֲא בָא
 הַפיִזְו ףיז לֵאללַהי ינב5 :יזנקו הלא 'ינבו םַעַנְו יהָלֲא ּוריע"
 -תֶא יָהָתַו ולו" רפעְו דֶרָמּו רָתָי הָרְזעְְבּוי :"לֶאְרְשַאו אירית
 יהידָהיַה ֹוֵּתְׁשֲאְויפ :עָמְּתְשֶא יבא חֵּבְׁשִי-תֶאְו יִמש-תֶאְו םִיְרִמ
 יִבַא ילָאיִתּוקידתֶאְ וכוש יִבָא רָבָּחְתֶאְו רדְנ יֵבֲא דָרידתֶא הל
 ינָבְּהפ ם +דָרָמ חָקְל רֶׁשֲא העְרַּפדתַב יהְיִתַּב יֵנְּב הָלֲאְו ַחֹונָז
 :יִתְכָעַמַה ַעָמְּתְשִאְו יִמֹרַּנַה הָליִעְק יבא ים תֹוִחַא יהּיְדּוה תַשֶא
 -ןְבּו תָחוז בג ינָבּו 'ּולותְ ןֶבֶסְְּב הָנרְו ןֹונְמַא ףןומיש יָנָבּוס
 הֵׁשְרְמ יִבָא הָּרעְַו הל יִבַא רע הָדּוהְיְב ב ּהָלָש נבי :תחוז
 אָבְזְכ יִשְנַאְו םיקויו> :עֵּבְׁשַא תיִבְל ץִּבַה תדבע"תיּב תוחְּפשִמּו
 הֶּמַה3 :םיִקיִּתַעםיִרָבְּדַהְו םֶחְל יִבְׂשיְו באומל ולעְּב"רֶׁשַא ;ּףִרֶשְ שאויו

 מ :םָשּובְשָיְכאַלְמְּב למדע הָרדנּו םיִעָטְנ יֵבְׁשִיְו יאו
7 *lprb 6 06% רַחֹצְו (%5+65 רַחַצְו); אל רֶחְצִי | ל ins ₪+ ץוקו cf G] 

8°12? vel ins? YY! cfo || ל cf ad 2,33 | g 6” ₪6 raBnc || ro 6” vow 
(yn); prps ND (cf 65°93 + Booknow) vel תיִדָּפּו teaהָּפְרַמ; 1 ₪6 גמ | 

rr 5 684 בֶלָכְו | °° 69% rorhp Adxa(), roMSS יבא | 12 * ins (cf 139) 
 גמ5 6 6" יִתנועמו || 15 == 1 6 (4)6 ריע  cf 2 ,55 || 13יננקה ..יִחַא | "5 69% בכר

  | > pl MSS 606 om 1; 1 sic vel ins antea nom || 16 * insו Seb “jQהלאו יל

 60 65% kai 1(e)gepankד00) || ל  )cf 6% 90166 (viol)הָרוֲעְ ִלַהְ ץֶרָפ יִנְבּו

(GL + lwaxet) cf 25,2° | 17 * 16 pl MSS 68 יִנְבּו | ל-ל 1 6 6 (cf¥) רֶתוְו 

 ( Abetaדלתו רהּתַו | 18 * 6% (60דמ  et pergןוליו al trspon v 18b post) דילוה

 (הילע ?) ¥ 000000ו cf ad 2,33 | © 6 Feta 0ל | ? cf 19הידה (א)יה;
mlt MSS = gf || 5 exc ? vbb; cf ad 17 || 19 * 65 ldouiag * loudaiag || ל ins frt 

6 68M (ו)םַחָנ יֵנְבּו ןמ0) יִבֲא ףי=) ןועָמָשְו הָליִעְק יבָא ה(לנילד | 
20° (B-+-MSS (ןוע=) ןוימש | b Occ (gL ותו" QOce GA תו" | > (MSS )₪600)0( 

6% 6001 * ₪ || % exc ? טפט | 21 6 EnAwu(v) || 22 1 .(יב 'שיו) תיב ּובָשיִו 
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 םֵׂשְבִמ ןְָּב לש :לּואש 'חַרָז 'ביִרָי ןימְיְו ילָאּומנ ןָעָמְש גבי
 :וְנְב יִעָמָש ֹונְּב רכז ָנְּב לאומח עֶמְׁשִמ יִנְבּו6 :ֹונְּב עָמָשִמ נב
 םיִּבַר םיִנָּב ןיִא ויֵהֲאלּו שש תונָבּו רָשַע הָשש םיִנְּב יעְמְׁשלו>ז
 -רַאְבּב בש ס :הוהְי יִנְּב"דע ּוּבְרַה אל םֶּתְחַּפָשִמ לכו
 לֵאּותְבְבוס :דלותְבּ םַצֲעְבּו יהֲהְלְבְבו>פ :לעּוש רצחו הדלומו יעַבָש
 יאָר תיִבָבּו "םיסּוס רצַחבּו תֹובָּכְרַמ תִיַבְבּוי :גלקצְבּ הָמְרָחְבּו
 ןיעו יםטיע םָהיִרְצַחְוי* :דיִוָ יללָמ"רע םֵהיֵרֲע הָלֶא "םירעשבו
 םיִרָעֶה תוָביִבְס רָשַא םֶהיִרְצַחלָכְ :שָמָח םיִרָע ןשעו ןְכֹתְו 'ןומר
 בבֹושְמּוי :םָהְל םֵׁשְחיִתַהְו םָתבְׁשֹומ תאו ילֲעָּב-רַע הָלֶאָה
 הָיְרָשְֶּב הָיְבִׁשויְדְוְּב יאּוהְנְו לָאויְו5ּ :היִצַמֲאְְּב "השוו למי
 יֵלֲאָמיִׂשיִ ילַאידעו הישעו הָיַחושי הָבְקעיו יֵניֲעויְלֲאְ :ילאיׂשערוְּב
 : יהְְעמְׁשְּב יִרמְׁשְְ הָיָדְידָב ר "עשב יאָזיִזְ :הֶיָנְבּ

 ּוצְרְּפ םָהיֵתֹוָבֲא תיבּו םָתוחְּפְשַמְּב םיִאיִׂשְג תֹומַׁשְּב םיִאְּבַה הָלִא*
 :םָנאצְל הָעְרַמ ׁשּקבְל אָיְגַה חָרְזַמְל דע רֹדְנ אֹוָבְמַל וכלי :בורָל
 יִּ הולשו תמש םיִדָי תבחר ץֶרָאָהְו בוט ןַמַׁש ּהָעְרִמ ּוָאצִמוצפ
 ויַמיַּב תֹומְׁשּב םיִבּותְּכַה הָלֶא אביו :םיִנָּפל םש םיִבָשיַה םַחימ
 ּואֵצִמַנ רֶׁשֲא יםיִניִעָמַהדתֶאְו םֶהיִלֲהֲא-תֶא וכי הוה ּוהָיְקְזִחְי
 םנאצְל הָעְרַמדיִכ םָהיֵּתְחַּת ּובְׁשִיַו 'הָזַה םּיַהדדַע םֶמיִרַחְיַו הָמָש
 תֹוָאַמ שמח םיִשָנַא ריש רה ּוכְלָה ןועמש יִנְּבְִמיהְמּו :םש
 -תֶא כי :םשארְּב יעשו יִנְּב לאיזו הָיַפְרּו *הָיִרִעְנּו היטל
 פ | :הָּזַה םוֶּיַה דע יםָש ּובְׁשי קלמעל הָטְלּפַה תיִרֲאְׁש

24 * alloc מי' cf ad Nu 26,12 | ל Nu jo: 6ל lapew || 5 cfad Nu | 
25 cfad 2,33 | 7 654193155 rpeic || 28 6+ .א Zou(a)a cf Jos 19,29; 
  | 30 Jo 4הָלֲעַּב, 19,3 הָלָב | * Jס דֶלוּתְלֶא 15,29 05] * 29 | )41 ?1( 15,26

  || b 6A Bapouu F Bapew Jos 15,32; 19,6 (D3)הסוס  | 31° Jos 19,5לּותְּב
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false) 6 pl MSS 699% 56 Jos 15,32% רו' | v 33 cf Jos 10,8 | = 6507 Jos תַלֲעַּב | 
34 75 67 xk. חוטד 6 0 | ל) 65% lwgis)ialg)  ]6ש (cf *3) | 
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Zvpuewv 6” 20000; prps יעמש 60 26 | 39 1 6 6 )ה( | 40 6--יִנָּב | 

 | ) )/9+2‘מַה | ל 6+ םֶש ּואָצַמ םיִניִעַמַהדתֶאְו 4 (cf 6 Miwvaioug), 0ז 5% "עמה
 , || 5 6F ledove cf 2,3: | 43 >6Eאשטס(6)וש 65% 5 42
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 יעּוצְי .ּולְלַחְבְו רוכְּבַה אּוָהיַּכ לֵאָרׂשִיײרֹובְּב ןְבּואָר יִנָבּוי 5
 :הָרכְּבַל ׁשֶחָיְתִהִל אָלְו לֶאְרשיִרּב ףסוי יינבל ֹותָרָבַּב הָנֶּתְנ ויִבָא
 יב ס :ףסויל הָרכְּבַהְו ּונָמִמ דיִגָנלּ ויָחָאְּב רֶבֶנ הָדּוהְי יב

 'הָיעמְש 'לָאוי ייִנְב :ימָרְכְו ןוָרצֲח אופ יג לֶאָרְשִ רכב ןֶבּואְר
 הָרֲאְּבֿפ :ֹוָנּב לַעְּב ֹונְב הָיָאָר ֹוָנְב הָכיִמ5 ֹוָנְב יִעָמַש ֹונְּב גוג נב
 :ינבוארל איִשָנ אּוה רָשַא דלמ ירמֲאנלּפ תלת הָלְנָה רֶׁשֲא ונְב
 :ּוהָיְרְכְזּ לאיי שאה םֶתֹודְלִתַל ׂשֲחוְתַהְּב יתחַּפְׁשִמַל ויָחָאְול
 לעב וָבְנדַעְו רעֹרעַּב בשוי אּוָה לאויב לעמשְּב יזע עלול
 םהיִנְקִמ יִּכ תָרְּפ רַהָּגַהְמְל הָרֵּבְדִמ אובְלדַע בש הרְזַמְלְו :ןּוָעָמ
 ולפיו יםיִאָרְגַהַה-סע הָמָחְלִמ ּושַע לאש יָמיִבְווס דע ץֶרָאַּב ּובָר
 :דַעְלָּגל חַרֶזִמ ִנָּפילָּכ לע םֶהילֲהֲאב לבשו םֶריְּב

 שארֶה לֶאויי* :הכלסדדע ןַשְּבַה ץֶראָּב ּוֵבְׁשִי םדְגְנְל דָנ-יִנְבּונ:
 םָהיִתוְבַא תיִבְל םֶהיֵחֲאו שבב יטפׁשו לרבעו הָנְׁשמַה יסַפָשְו
 \הָלֶא :הַעְבְׁש 'רֶבַעְו עו "ןֶּבַעַו ירויו עב םֶלָשִמּו לֵאָכיִמ
 -ןֶּב יׁשיׁשְודְּ לֵאָכיִמ- 2 רעל ןֵּ יֵתורנ"ָּ יּוח-ןֶּב ילומיִבֲא יֵנְּב
 :םָתֹובֲא תיִבָל שאר יִנּוְןֶּב לֵאיִּדְבעֶדןָּב לַחַא5 :יזּוּבדּב יוד
 :םֶתֹואְצּוְת"ילע לןורש יו יׁשְרְגְמילְכבּו ָהיָתֹנְבְבּו ןׁשְּבַּב דַעְלְּב בשרו

 דו :לְֶָׂשִיַלְמ 'םעְבְרְי ימיכו הָדּהיָלמ וי ימיב ּושָחיַתה לי

 םיִשְנַא" לָיַחדיִנְּבְדִמ הָׂשֹנְמטְבַׁש יִצַחְו ליִדְנְו ןְבּואְרייִנְּב ם
 הָעְּבְרַאְו םיִעָּבְרַא הָמָחְלִמ יֵדּומְלּו תֶׁשָק יִכְרַדְו בֶרָהְו ןֶגְמ יֵאְׂשְ
 -םע הָמְחְלַמ ּוׂשֲעופ :אָבְצ יֵאְצְי םיִשׁשְו תֹוִאַמ"עַבׁשּו ףָלֶא
 םֶדָיְב ונתנו םָהילע יורְזעַיוצס :בֶדֹוֹנְו ׁשיִפָנְו רּוטיִו םיִאיִרְגַהַה
 םֵהְל רוּתְעַנְו המְתְלּמַּב וקעו םיהלאל יב יםֶהְמְעש לכו םיִאיֵרְגַהַה
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 םִיִתאָמ ןאֹצְו ףֶלֶא םישמח םֶהיִלָמְג םַהיִנקִמ ובשני :ֹוב ּוחָטַבדיִּ
 -יִכ> :ףְלֶא הֶאְמ םֶדֶא שָפַנְו םִיַפְלַא םיִרֹומֲחַו ףלא םיִׁשַמֲחו
 -רע םָהיִּתְחַת ּובְׁשו הַמֲחְלִּמַה םיָהלֲאָהַמ יּכ ּלָפִ םיֵּבַר םיִלְלֲח
 ס :הָלֹנֲה

 ףןמְרָ לעב'"דע ןְׁשְּבִמ 'ץֶראָּב ּובְׁשִי הָשַנַמ טבש ייִצֲח יִנָבּוי
 יִרָפַעְו םֶתובַאתיב ישאר הלאו :ּוָבְר הָמָה" ןומְרָחְרהְו ריִָשּו
 יִרְוְּבִּג םיִׁשְנֲא :לָיִדַחְַ יהיודוהו היָמְריְו ילָאיִרזַעְ לֶאיִלָאְו יעשו
 יהל למה | :םָתֹובֲא תיל םיִׁשאָר תומש יִשְנַא לח

 השנמ טבש יצחלו ה less לנו רּוׁשַא ey פנל
 | ס :הָזַה םויַה דע ןזוג רֶהְנּו יאָרָהְו רֹוָבָחְו "חלל םָאיִבִיַ

 ןֹורְבָחְ רֶהָצְי םֶרְמַע תֶהְק יֶנְבּו :יִרָרְמּו תַחְק ןושרג ול יָנְּב>ק
 בֶדָנ ןרהֶא יִנָבּו םִיָרַמּו השמו ןרהֶא םֶרְמַע יִנְבְופ ם  :לֶאיזעו
 דילה סַחַניִּפ סָחְניִפִתא דילוה רֶָעְלֶאְיי :רָמְתיִאְו רֵזֲעְלֲא אּוהיִבַאו
 יִנעֶופ :יִּזְעדתֶא דילוה יקב יקְבזתֶא דילוה | עושיבאו 3: :עּוׁשיִבַא-תֶא
 -תֶא דילוה תֹויְרמגג :תֹויְרְמזתֶא דילוה הָיחרְזּו היְחַרְז-תֶא דילוה

 קומת דילוה בּוטיִחַאְ + :בּֿטיִחַא-תֶא דילוה הָיְרמֲאו הָירמֲא
 הָיְרַזְעו הָיְרְזְעתֶא דילוה ץעמיחאנ 5 :ץעָמיִחאדתֶא דילוה קוָדָצְ
 תִיַּבּב ןַהָּכ רֶׁשֲא אּוָה הירזעדתֶא דילוה ןנֲחֹוי5ְ :ןנֶחוידתַא דילוה

 הָיְרמַאו הָיְרמַאתַא הירזע דלי :םֶלָשּויִּב הָמָש הָנְירְׁשַא
 -תֶא דילוה קוָדָצְו קודצדתֶא דילוה בּוטיִחַאַו 8 :בּוטיִחַאדתֶא דילוה
 :הירזעד תֶא דילוה הֶיִקֶלַחְו היקלֲח תֶא דילוה םּולָשְר :םולש
 קָדַצוהיוי :קָּבַצוְהְיתֶא דילוה הָיְרְׂשּו הָיְרָשדתֶא דילוה הָיְרזעופ

 לנג

 פס  :רַאאָנדַכְבְנ דיְּב םלשוריו הָדּוהי-תֶא יהְוהְי .תולְנַהבי דלה
‘ATT 

 גבל םּוׁשְג"יִנְּב תומָש הָלֲאְו :יִרְרְמּו תֶהָק םׂשְרג יל יֵנְּבי 6
21 IMSKen 658 sooo | 23 5-5 6291 koi oi uicac || ל >6F | 5-5 6° 

Baakeww cf 4,33 || 5 6 ןונְבְלַבּו | 24 * 61 ו-+ 6 69; GBA 0060 OMSS Fogep | 
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 יִלֲחַמ יִרְרִמ יֵנְּב+ :לֵאיִּזעְו ןֹורְבֲחְו רֶהּצִיְו םֶרָמע תֵהְק יִנָבּוי יֵעָמַׁשְו
 נב יִנָבְ םוָׁשְרגְל :יםָהיֵתְבַאל יולה תֹוחַּפְׁשִמ הָלֶאְו יֵׁשֲמּ

 נב "יִרֶתֶאְ נב יתַרָז ֹונְב ודע ונְב יחַאוי< נב הָמז ֹוֵנְּב תַחָ
 ףָנְבֲאְ נב הגקְלֶא יוגב ריּפַא ֹונִּב חרק נב יבָדְניִמִע תֶהָק יֵנְּבִי
 נב לּוָאָשְו ונְב הינע ֹונְּב לָאיִרּוא ֹונְּב תַחָּתִפ וְנָּב ריִפַאְו וָנְּב
 נב 'יפוצ יהָנְקְלֶא נבי הָנְקֶלֶאְיי :תומיחאו יִשָמַע הָנְקְלֶא יִנָבּווי
 לֶאּומָש ינָבּוי :ָנְב הָגָקְלא ונְּב 'םחרו נב יבֲאיִלָאי* :ונְּב תחגו
 וָנָב יִעָמש וגב יִגְבְל לֶקְחְמ יִרְרְ' גבי :יהְָבַאו יֶנָשַיורֶכְבַה
 ס :וֶנָב הָיָשַע ֹוָנְב 'הָיִגַחי ֹוָנְב אָעְמָש55 גוְנָב "הֶזֶע
 :ןירָאָה ַחֹונָּמִמ הָוהְי תיֵּ :ריׁש-ידיהלע דיִוָּד דיַמעָה רֶׁשֲא הלאו
 הָמְלֶש תֹוָנְּבײרַע ריִׁשַּב דעומד להֲא ןֵבְׁשִמ נפל םיִתְרָׁשִמ ּויָהיַו יז
 הָלֲאְו :םֶתְדֹובֲע-לע םָמְְּׁשִמְכ ּודָמַעו םֶלָשּוְריִ הָוהְי תיּבדתֶא

 :לָאּומְׁשָּ לאי ררושמה ןְמיַה יִתְהָּקַה יִנְּבִמ םֵהיִנְבּו םיִדָמְעָה
 הָנָקְלֲאדןּב ףיצךןְּבפ :ַחֹוּתַּב 'לָאיִלָאְדןֶּב "םָתְרְיְְּ הְנקְלֲאןְּב פ
 :הָיְנפצןְּב הָיְרוֲע"ְּב לאויב הָנָקְלָא בי :ִׂשֲמֲעְָּב 'תַחַמְּ
 יולדב תֶהָק"ְּב רֶהָצִיְְּבִי :חַרְקְַּב ָסיְבֲאְְּב ריֵסֲאְ"ְּב תחַתְּבִי*
 ּוהָיְכְרַּבְִּב ףסִא ונימילע דַמֹעָה ףָסֲא ויָחָאְוצ ם ::לֵאָרְׂשִיְּב
 ייָנְתֶא-ןְּב> : יהּיכְלַמ- ןֶב יהיׂשעב ב לָאְכימ ןֶּב5ּ :אַעַמְׁשדןּב

 ב תב :יִעָמְשְרּב הָמזְרּב ןיִאְרְּבִיז :הְיְרעּב "חרֶזְְב
 ךַּב תיא לואָמָשַהדלע םַהיַחא יִרְרמ יגְבּופ ס :ילְַּב םֶשְרג
 :יהָיקְלִחְְּב הָצַמַאןְב הָיְבַשִחְְְּבּ* יִדּולַמְּב ֶּדְבעְְְּב 'ישיק

  6 6םֶתַבַא תיִבָל | 6 * 65 באוי | ל  Nu 3,20[0]ןטסטס6)ו | ל 6 3 4
A תפסו 3%55 Adar cf הידע 26 | > 65 laapa (crrp?) || % 6 leep(e). 0 Tethraé 
6126? )8 Tatur) | v 7 cf Ex 6,235 | * 6% רֶהְצִי 6--זנַּב ") | 8 6% רֶתְיְבֲא | 

  6 nonn MSS 6S | 1'לא  et dlתחמ 20 | זז 8% וגְּב  6* Auww® cfזס

6 6 ‘DIY cf IS Lr || 5 671755 = 1 prb (cf 19 et 1S r,r) [וחת vel חותו | 
12 *1S1,1 אּוהיִלֲא | ל glrMss ְלָאַמְחר | ° ins 6 6 io לָאומש | 6 
 |  6055 = 3/0060 | 15 °° <8הָיְבַא יִנָשַהְו לאי | 14 56 | ל 658

 | 6קץ0טסו6 )רש יִלְכַּב)  | 16 9 super cantores || 17 65% @vל 67 עטו
 | ו2% | * 6! בָאילא 6 12% | = 6 ַתיֵּתְל * 05 והת  = cfתהק | זס 630 18
20 * K ;ףיצ, 065% ףוצ, 6-יפּוצ cf 1b | ל GF Auwwe cfad זס || 5 5 Musé| 
22 6* ut 8; 6"-+-םסממ vb || 25 51 6 nonn MSS 65 ַמ || ל' 58 Malachia || 

26 * 6 00 (INN?) FA Agave || > 6% 200001 * Atapiov || 5 65 6 
¥ Abia ($S Aria) cf 6° | 27 6* סטְקו || 28 65 Hxa crrp? cfg | 20 * Seb 
TQ | ל mit MSS Kr Gry ‘wip || > 67 Agta | 30 °° 65% sol Ageg(e)L. 



CHRONICA I 12336,31--פ0  

 :יולדְּב יִרְרְמְְְּב יׁשּמְָּב ילֶחַמְּב :'רָמָשְַּב יִנָּבְְִּב וצְמַאְָּבי
 תיִּב ןֵּכְׁשִמ תדֹובעדלָכְל םיִנּותְנ םִיְוְלַה םֶהיֵחַאַו

 חֵּבְזִמ-לַעֶו הָלֹועָה חַּבְזמ-לַע םיִריִטְקמ וינבּו ןרַהָאְו :םיִהלֲאָה
 -רֶׁשֲא לכ לַארְׂשִ-לע רֵּתַכְלּו םיִׁשְדָקַה שָדְק תַכאָלְמ לכל תֶרֹמְקַה
 סָחָניֿפ ֹוָנְּב רעְלָא ןְרֲהַא ֵנְּב הָלֲאְו ס :םיִהלֲאָה דָבַע הָשמ הָוצ
 נב יתוירמל :וְנָב הָיְחַרְז וְנָב יזע ֹונְב יקב וְנְּב עּושיִבַא ֹונְּב
 סם נב יעַמיִחַא ונְּב יור :ֹונְּ יבּוטיִחַא ֹוָנְב הָיְרַמַא
 יִתָהָּקַה תַחַּפְׁשִמְל ןר ַהֶא יִנְבְל םלּובנְּ םֵתֹוריִטְל םֶתּובְׁשֹומ הָלֲאְופ
 -תֶאְו הָדּוהְי ץֶרָאּב ןורְבֲח"תֶא םהל נתי וס :לְרּוַה הָיָה םֵהָל יּכ

 בכל נתב ָהיָרצַחיתֶאְו ריֶעְה הֶרָשתֶאְויי ָהיֵתביִבְס ָהיָשְרנַמ
 יןורְבָחְדתֶא טְלְקּמַה יֵרֲעדתֶא ּונְתָנ ןוַהֲא יִנְבְלְי<> ם ::הָנפְיְּב
 :ָהיִׁשְרְנְמ"תֶאְו עמְּתְׁשֶא-תֶאְו ירתְיתֶאְו ָהיִׁשְרְנַמ-תֶאְו הָנְבַליתֶאְו
 ןׁשֲע-תֶאוצ :ָהיַשרגִמתֶאְ ריִבְּדדתֶא היֵׁשְרְנְמ"תֶאְ ןְליח-תֶאְ
 הָטַמְמּ ס  'ָהיִשְרְנַמדתֶאְו ׁשֵמַׁש תיּב-תֶאְו יִהיֵׁשְרְנַמתֶאְו

 -תֶאְו ָהיֶשְרגִמיתֶאְו 'תָמְלְיתֶאְו ָהֶׁשְָנמיתָאְו עבגהתֶא מנ
 :יםֶהְיִתֹוְחְּפְׁשִמּב ריִע הָרְׂשֲע-שְלׁש םֶהיִרֲע"לְּכ ָהיֵׁשָרְנַמתֶאְו תֹוִתָנֲע

 הָטַמ תיִצֲחַּמַמ יהַטמַה תַחַּפְׁשִמִמי םיִרָתוְגַה תהָק יֵבְבְלְוé ם
 םֶתֹוחּפְׁשִמַל םושרג יבול פ :רֶׂשֲע םיִרָע לֶרּנּב הָשַנִמ "יִצְח
 הָׁשֵנִמ יהַמַּמִמּו יִָּתְפַ הַפמַמּו רָשֶא הָּפַמְמּ רכששי הָטִמַמ
 הַטַמִמ םֶּתוחְּפָשִמְל יִרָרָמ ינבליפ ם הרשע שלש םיִרְע 'ןשֶּבּב
 :הָרְׂשע םיַּתְׁש םיִרָע 'לָרוגּב ןולְבָז הטמִמּו ידנ-הטמַמּו ןבּואר

 נתיני םָהיֵׁשְרְנִמ"תֶאְו יםיִרְעָה"תֶא םִיולל לֶאָרְׂשי-ינְב ות
 ימי יֵנְּב הטַּמִמּוי ןועְמְׁשיִנְב הָטַמִמּו הָדּוהְייֵנְב הטממ לֶרֹונב

Somer || 36 OF3 30 || ל 9 r 5 6500( Auedceia + Maecaia +2 nomm cf 
 לֵאיע || 37 5 5% Mapewn\ 5 Marz || * 60 בוט-- || 38 * 67 Eabour | ל 5

Zea05 21,13 ריע | ? 5 ]ספ + הישרגמדתאו || 5 65 [ Axes | a2°lc 
leogap21,15 ןלח; 6?  Josןליח 43 | 43 * 3 222/08  (N)nawv * AAwyu cf4-+3%55  

 A ע 667 cf IR) 42 (mlt MSS ton) || 44 * ins 6 65 (S$?) jos 21,16 "תֶאְו
 'מ 'ו )65 Array 5 ארטע) הת | ל M55+6%00 +-'מ '\ ?) רּוצדתיַּב"תָאְו | 45 * מ

GXS) AAauwo 9 Almath || 664( 'מ "ו ןעְבְּנזתֶא | ?  Jos 21,17 (cf6  
wuAfie)66 ד.  )cf ad Jos 21,5 et GAS105 22,19 ןָהישְרְנִמתֶאְו | 46 551  

 תטמִמ (9 (sua םֶתֹחפְׁשִמְל et tum ins 6 Jos (cf 67 + Eppa) ממו Dירפָא

 ו וד | * ₪ | 47 = 1 קצמ 6 ]05 216 הַּמַמ (תיִצֲחַּמִמּו) יִצַחְמּו | ל ]ספ + לֶרֹוּגַב | .
48 * 658 jy | ל < [05 217 || 49 Jos21,8 + הָלֵאָה et in fin + vb nonn || 

60 5 >3 Jos2r9 | ל ל 



 1234 א םימיה ירבד 7,2—6,51

 יתוחְּפְשָמְמּויי ם :יתֹומְׁשְּב םַהְתֲאּואְרקי"רֶׁשֲא הָלַאָה םיִרְעָה תַא
 יהָעְתֶא םֶהְל ּונְתִיו= :םִָרְפֶא הָמַּמִמ 'םֶלּובְג יִרָע יֵהְיַו תַהְק ִנְּב
 :ָהיִשְרְגַמדתֶאְו רָזִּגתֶאְו םִיָרּפֲא רֶהְּב ָהיׁשְרְנַמ"תֶאְו םֵכְׁש-תֶא טָלְקַּמַה
 -תֶאְו :ָהיֵׁשְרְנִמ-תֶאְוןוָרוח תִיֵּב"תֶאְו היִשַרְגַמתֶאְ םָעָמְקִיתֶאְו
 הָטַמ תיִצֲחַמִמּופ :ָהיִׁשְרנַמ"תֶאְו ןומְר-תַנ"תֶאְו ָהיֶׁשָרְגַמ-תֶאְו ןוליא
 תַחַּפְׁשִמלי ָהיִׁשְרְנַמיתֶאְו 'םעְלְּבתֶאְו ָהיֶׁשְרְנַמדתֶאְו ירָנָעתַא הָשַנִמ
 המ ייִצָח תַחַּפָשִמַמי םושרג לנבל | :םיִרָתְגַה תַהָקייגבל
 :ָהיַשְרְגִמתֶאְ יתֹרְתְׁשַעדתֶאְו אה ןשְגַּב ל הָששִנִמ
 -תֶאְו ֹיֵתַרְבְּ- תֶא ָהיָשְרְגַמ - תֶאו ישרקה תֶא רֶכשָשי הָטַמַמּולל
 :ָהיֵׁשְרגְמ"תֶאְ יםְנֲע-תֶאְו ָהיֶׁשְרנמ-תֶאְו "תומאְרדתֶאְו* :ָהיֵׁשְרנִמ

 -תֶאְו ןְּבע-תֶאְו ָהיֵשְְנִיתֶאְו לָׁשְמתֶא רֶׁשֲא הטממּופ
 :ָהיֵׁשְרְנִמיתֶאְו בֶחְר"תֶאְו ָהיֶשְרגַמ"תֶאְו קקּוח-תֶפְו< :ָהיִשְרֶנִמ
 *ןומַחה תֶאְו ָהיִׁשָרְנִמ- תֶאְו ליִלְּגַּב ׁשֶדָכ-תַא יִלָּתפנ הָטַמִמּוי
 ירְרְמ ינְבל% ם :ָהיִׁשָרְנמ-תֶאְו 'םיָתְירְק תֶאְו ָהיִׁשְרְנמ-תֶאְו
 -תֶאְו ירּובּת-תֶא ָהיֵׁשְרְנַמ"תֶאְו 'ינּומְרתֶא ןלְבְז הטַמִמ םיִרְתונה
 -תֶא ןֵבּואְר הַּטּמִמ ןדְריַה יחַרְזַמְל ֹוחַרי ןּריל רָבָעַמּו :ָהיִׁשָרְנִמ
 -תֶאְו< :יֵהיִׁשְרְנְמ-תֶאְו הָצְהְיתֶאְו היִׁשְרְגִמ-תֶאְו רָּבְדִמַב רַב
 -הָטַמְמ5ּ :ָהיִׁשְרְנִמ-תֶאְו תַעֿפיֵמ-תֶאְו ָהיֵׁשְרְנַמ- תֶאְ תומָדָק
 :ָהיִׁשְרנְמתאו םינחמדתַאְו ָיֵׁשְרגַמ"תֶאְו רעלָגַּב תֹומאָר"תֶא דָג
 : ;ְהיִׁשְרְנמתֶאְו ריְזְעַיתֶאְו ָהיֵׁשְרְגַמ-תֶאְו ןוּבשח-תֶאְו%

 ינו :הַעְּבִרַא ןורמָשו יבושי *האּופּו עלות רָכששי יִנְבַלְוי ל

  .. Np: | 51 51 6 670 Jos 21,20םֶשָּב 00 Josד066 660606 6 °= 50
 | םיִצְבק  cf 42 | 53 [05 21,22ריע  || 52 1 6 Jos 21,21'ִמְלּו | ל 1 6 ]05 םֶלָרוג

55 “lc [05 21,25 jlyA || ל 1 6 םסממ MSS 697 (cf $ et ad Jos) םעלבו | 

6% 1 6 Jos 21,26 יִנָּב תחְּפָשַמְל | 56 == 65 rarpuov; 1 (cf 46 etc) םֶתֹהְּפְשִמְל 
  | 57 * Josהָרּתְׁשעּב, כצט crזק; 5 רותשע  vel 1 ut Jos 21,27 | . Josיִצָחַמ

 |  | * 6” 60606 Aagwp 1 AeBnpwo 39 Dabereth S Debratןוישק 21,28
v 58 <65 || **1 6 Jos 21,29 תּומרי et םיִנָּ ןיע (e quo frt (ם"נע | 59 1 6 

Jos 21,30 0לָאַׁשִמ | 60 1 6 ]ספ 1 תֶקְלֶח | 61 5 65 אשןגש Jos 19,35 NBD; 

 +  | 62 5 606095 Jos 21,34ןמרק  1 prb ABN | * Jos 1ראד תמח 21,32
Jokneam .. et Qarta )6* Qedes).. | ל 1 6 6 ןומר vel 6 Jos 19,13* הָנומְר | 

5 65 000060, Jos 21,35 6לֶלַהְב | 63 5 65% אשז dvouds || °% <65 | 64 3 
Maegia 000 || 65 68 Pauuwv * Pauao || 66 GF“ FazZe(n)p Jos 21,39 

  0 (cf 6¥) aw) | © 67א 2יש, * | 6 Hour, Nu 26,23 3Dל  | Cp 7, 1°השי
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 -תיִבְל םיִׁשאָר לֵאּומְׁשּו יםָשְבִיְו "יִמָחָיו ילֵאיִריֹו הָיְפְרּו יזע עֶלּות
 -םירשע דיִוָד יֵמיּב םֶרָּפְסִמ םֶתודְלְתְ יליח יִרוְּבִּ .עלותל םֶתובַא
 הָיְחַרְזִי יֵנְבּו יהָיְחַרְזִי יע נב: סם :תֹוֲאַמ שֶשְו ףֶלָא םִיָנְׁשּו
 םתּודלתְל םָהיֵלעֶ 4 :םֶלְּכְ םיִשאְר הָשַמח השי לאוו 'הָיְדבע לַאכימ

 ּבְרַיכ ףַלֶא הָׁששְו םישלָש הָמָחְלִמ אָבְצ יִדּוְּנ םֶתֹובֲא תיל
 םיִנֹומְׁש םיִליַח יֵדֹוּבִּנ רֶכשָשְו תֹוִחַּפְׁשִמ לֹכְל םָּהיחַאופ :םיִנָבּו םיִשְנ
 ספ = :לָכל םֵׂשֲחְיִתִה ףלא הָעְבָשְ

 יִלָעְו ןוּבְצָא עלב ינבּוז :השלש לאיי רכב על מני
 םיִליח יָרּוּבִנ תֹובֲא תיֵּב ישאר הָשְמַח יִריִעְו תֹומיִריִו לֶאיזָעְו
 לב ינו ס :הָעְּבְרַאְו םיִשלָשּ ףלא םיִנָשּו םיִרָשָע םָׂשְחִיְתַהְו
 תֹותָנעַו היו יתֹומיִריְו רמו =רָניֲעויְלֲאְ רזעיִלֲאֹ ׁשֵעֹויְו הָריִמְז
 תיִּב יִשאְר םתודלַתל םֶשַחְיַתַהְופ :ירכְב נְּב הלא לכ תָמְלעְו
 לאי ?י1בּפ ס :םִיָתאָמּו ףַלֶא םיִרָשע לוח יִרוּבְּג םתֹובֲא
 'שיִשְרִתְ ןתיזו "הָנַעְנְכּו ידּוָהאְ ןַמָיְנְבּ שיער לב יָנְבּו "הלב
 םיִלָיַ יָרּוּבִנ תובָאָה ישאר אידי יִנְּב הָלאדלָּבוי :=רַחְׁשיִחַאְ
 :הַמְחְלַמַל אָבְצ יִאְצי םִיתאָמּו הלא רֶׂשֲע"הַעְבְׁש

 :*רחא יונ יםׁשֲח רי יֵנְּב "םֶּפֶחְו םַּפְׁשְי

 ס :"הָהְלִב יֵנְּב יול ירצו יִּוגְ ילַאיִצחְ יָת נב
 -תֶא הֶדְלַי היִמָרַאָה שני הָדְְ רֶׁשֲא לֵאירְׂשַא הָשנִמ יִגָבא

 יבשת 'םיפָשָלּו םיִפְחְל הָׁשֲא חקל יריֿמּוי :דַעלנ יבא ריִכְמ
 2 * 6F 'וריָו | * 65 Eukav * leuov = louw || 5 695 ן-- | 5 trsp , ad ליח |

crrp, item postea || 5 6% lez(e)pia || 5 Gk Agta || ° 67ל 6%  | Seb JQ3 3  
ins 6 pl MSS 6748 JQ) | °° 65 ABeipa * Boxop ¥ Bechorושש | 6°  

Axe, rrp || 6A(655 + עֶלָּב) | 7 6% ירּוע + הירוע ע שש || 8 * 6  
Auap(e)ia || 5 65 &ם\ושטסו | % 6  EAetawvav Fינע--, 6”  Var®הירמָז | <  

0 5 6 lepuwo || * 65* xk. ABiov(d) || 5 65 Teueeo * EAuedeu 7 0% 

  (bis) | * K Wy: 069ןְבּג || * 6- ם--  || * 65 Auaxeip | ro * Sebןגשס
1,35 Wp) | 5 65 ₪ Awe | 5 695 —vaav * —vavav || * 65 .א 0460000 || 
  Zoa(r)pew(u)םֶפָשְו )6° א. [ || 12 **1 prb (cf Nu 26,39) Dn\טטס6וק 6 5

  Hpav) || 5 6 Qpa, lwpa, lepuuove; prps jj cfא.  A(r)pew(u) F k. Zagavא.

Gn 46,23 || 5 6* * Agwy (ם1שַח) cf Gn 46,239, AgoB, * legdoud, Nu 26,42 
DniW; ¥ 26% | 5% 6 is3 | * <6, 6* Aop; lacuna? ו 13 * 2311155 sine י 
cf Gn 46,24; Nu 26,48; 65 .6וסומג || ל 65 א! lcgewmp * xk. 2000 || " 5 
6 Gn 46,24; Nu 26,49 DW] || % 6* Baia, 27 BoA(o)ou (P+ vids otro); 
frt lacuna || 14 al (e ;הדולי רשא] cf Nu 26,31) | 15 *1 ft דלג | ל al 
(gloss) || 5 ins frt 1 .הָכַעַמ ותא 

 לד 7
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 רֶלָּתוי :תֹונְּב דָחְפְלֶצַל הָנְיֵהִּתַו ידָחְפָלִצ ינֵׁשַה םֵׁשְו הָכֲעַמֹי ותחא
 ויָנָבּו ישרש ןח םשו שר מש אָרְקִתַו ןּב יבֲמזתַׁשֶא הכעמ
 :הָׁשנַמְּב ריִכָמְְְּב רעְלְ נב הָלֲא ןָדְּב םלוא יִנְבּויז :םֶקָרְ יםְלא
 :הָלְחַמ"תֶאְו רֶזָעיִבַאד תֶאְו דוהְׁשיִא-תֶא הָרֵי תֶבלמַה ותאי
 ס  :םעיִנֲאַו יָחְקלְ םֶכָשו 'ןיִחֶא יע עֶריִמְׁש יִנָּב יהיו

 ֹונְב "הָדָעְלֶאְו נָּב תַחָתְיי ֹונְּ ירבו יתלתוש םִיַרְּפֲא ינְבּוס
 טּוגְרהְו .דַעְלֶאְ רֶזעֶו ּוָנְּב חַלָתּושו נב דָבָזְוי :ֹונְּב "תחתו

 לבא םָהיֵנְקִמיתֶא תַחַל וירי יכ ץֶרִָּב םכָלְמַה תנרׁשנַא
 וּתְׁשֲא-לֶא אבינ3 :ומחנל ויָחֶא ואביו םיִּבַר םיִמָי םָהיִבַא םִיָרַפָא
 ;יִתיִבְּב הָתְיָה הֵעְרְב יִּכ 'הָעיִרְּב ומָשתֶא *אָרְקִיִו ןְּב ךָלֶּתַו רַהָּתַ
 א תֶאְו ןוילֶה-תֶאְו ןוּתְחַּתַה ןֹוָרֹוח-תיֵּב"תֶא ןֶבּתַו הראש ותְבּ
 וָנְּב ןרעל5 :ֹונְּב ןַחתְו ֹונְּב חַלָתְו ףֵׁשָרְו ונָּב חַפָרְויפ :הָרָאְש
 ְתְֲחַאוײ :וָנְּב עָשוהי ּונְּב ןונ* :יָנְּב עֶמְׁשיִלֲא ֹונְּב דּוהיִמע
 ָהיֵתֹנְבּו רַזג ברעמלו ףרענ חַרֶזַמְלְו ָהיִתְנְבּ לא תיּב םתּובְׁשַמּו
 ןַאש-תיֵּב תֵׁשֹנְמ"יגְב יידע :ָהיֵתֹנְבּו יהיע-דע ָהיֵתֹנְבּו םֶבְשּו
 ובְׁשִי ּהָלֵאְּב ָהיָתֹונְבּו רוד ָהיֶתֹונְבּו ודְגִמ 'ָהיֵתֹנְבּוְךנֲעַּת ָהיִֶתֹנְבּו
 ס | לֶאְרָשְיְַּב ףסוי יִנְּב

 יִנָבּוי :םֶתוחַא חַרָשְו הָעיִרְבּו יִנָשִיְו הֹנְׁשִיְו הנְמי רֶׁשֲא יִנָּבְי
 יטְלְפיײתא -דילוה ל רֶבָחְוּ> :תוֹוְרב יבא אּוה לֵאיִּכלַמו רֶבֲח הָעיִרְב

 ּסָּפ טלי גבו :םָתֹוחֲא אָעוש תֶאְו 'םָתֹוח-תֶאְו ירָמוׁש-תֶאְו
 יהָּבְחְי 'הָגָחוְרְו יחא ירָמָׁש יָנָבּו וטְלְפ יב הָלֲא 'תַושעְו 'לָהְמַבּ

 || <65אט 26,33* | 16 * 1 ₪1 דָעְלַּב | ל-ל  | > cfויחֶא םֵׁשְו תֶכְלַמַה ₪ %%1 15
  * Melxo8-ןֶבּו | 18 65% (ף) א\טג6א || 5 67 Do0)N || 17 Seb 60סטפ 65 ©

 || — Aoא.  Aakee Fא.  6 (ao)aau(v) || 5 65הר-- | ל  regina | 10 3 65ַע
 | רכב?  Paau (vel pro Oaau?); 8 Nu 36,35א. 671 5 | 200000 65 * 20
5 >4MSS; Nu JON cf 6755 000 1 4 GBA 606, Aaadba 1 EAeod 3 העדלא | 
> 654 Nooue || 21 6” --ּוהּו | 23 * 4MSS 68 ִּתַו | ל' 65 000700 || 24 67 
Hp— (Vy?) || 25 65 2000; ins 1נָּב 6 10155 || 26 6% aliter | 27 6°“ 
Nouvu, 9 Nua; al loc ןונ || 28 * Jos 167 הָתְרַעַנ | ל sic optim MSS 6 
9 mlt MSS Edd הע | 20 *° 65* x. &wg bpiwv || ל 65% +x. Baka(a)jd . . 
cf Jos 17,11 (םעלבי) | 30 < אט 26,44% sed cf Gn 46,17 | 31 Q nl2ר, 

K?; 16 6” (Bn[p]zoie) niֶב || 32 * 65 Ipauna (crrp) || * 65 prb VW (sed cf 
 0006 || * 65 []uaBanA proא * 660מאו " | 33° Var® joo 6ן-- ”6 < || (34°
Baran 5; * 00000 || * Var® 6 W; 6° תישעו ע תושעו | 34 * 65 Ze(u)unp 

 ַמָשַמ 2215 6% וש | * 0 הנר א הָנָהורְו | <1 6 0 הָּבְמְ א הָּבְִ =
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 חַפוצ יִנְּבפ :לָמֲעְו "שֶלָשְו עֶנְמִיְו יחפוצ ויָחֲא יֹםָלָה-ןְבּו :םֶרָאו
 יהׁשלׁשו אָמשו ידה ירָצְּבּ :"הָרְמיְו יָרָבּו לעּושו 'רָּפְנְרַחְו יַחּוס
 אלע ינְּופ :יאָרֲאו 'אָּפְסַפּ יהָגַּפִי רָתָי נבו :אָרַאְבּו ןֵרָתוְו
 תֹובֲאָה-תיב יִשאְר רׁשאדיִנְב הלא לב :איצרְו ילָאינַחְ חַרָא
 המֲתְלַמּב אָבֵצַּב םֵׂשֲחְיְתַהְו םיִאיִׂשנַה ישאר םיליח יָרּוּבִּנ םיִרּורְּב

 פ  ַּלֶא הָׁשׁשְו םיִרְׂשְע םיִׁשנא םֶרָפְסִמ
 :ישיִלָשַה חָרָחַאְו יֵנׁשַה לֵּבְׁשַא ורֹכְּב עכָּב-תֶא דיִלוה ןַמְיְנְבּוי 8

 אָרְגְו "רָגא עלָבְל םיִנְב יה :ישימחה אָפְרו יִעיֵבְרָה הָחּונ*
 :"םֶרּוחְו ןָפּופְׁשּו אָרַגְופ :'חוחאו ןָמעַנְו 'ַעּושיִבַאְוי :'דּוהיִבַאו

 םּולְנַו עַבָג יֵבְׁשֹויְל תובא ישאְר םַה הָלֶא "דּוחֶא יִנָּב הָלֶאְו
 7 :ן- אָּנע"תֶא ידיִלוהְו םֶלְגָה אּוָה אָרְגְו היחַאו ןָמענְוז :"תַחְנְמלֶא

 םישגח םָתֹא וָחְלשדַמ באומ הָרְשְּ רילוה יםִיַרֲחְׁשְופ :ידֲחיִחַא-תֶאְ
 איְבצתֶאְו בֶבּויתֶא וּתְׁשֲא ישרחדמ דָלֹונְפ :ףיׁשְ יאָרעּב-תֶאְ
 הלא הָמְרַמתֶאְו "הָיִכָשתַאְו *ץּועידתֶאְו :םָּכְלמדתֶאְ לאָשיִמתֶאְ

 :לעפלָא-תֶאְו בוטיבאתֶא רילוה םֵׁשֲחמּויי :תֹבֲא ישא ונְ
 דָלְתֶאְו ונֹואדתֶא הָנֶּב אּוָה ידָמָׁשְו םָעְׁשִמּו ירָבַע לֵעֿפְלֶא גבו
 ןולְיא יֵבְׁשֹוְל תֹובֲאָה יׁשֹאָר הָּמַה עמַׁשְו הָעְרְבּו = :ָהיָתנְבּו
 היָדבזּוי :'תּומריו "קָשָש "נָחאְווצ :תנ יֵבְׁשְיתֶא ּוחיָרְבַה הָמֵה

35 “lc Seb 64 יִנָבּו | ל 65 Balaau (crrp) F lagovh || © 6F 20060 || 
  © x. Apiagep || © 68(רפרנחו),  | * 65 x. Avoppapםָלָׁשְו | K 36%ז ַחיִס 65 4
kK. Fagpet | 6 6 x. luapn || 37 5 65 ZogaA | * 67 דּוהַאְו < (cf 8,3°) | 5 65 א 
20600. ef Salusa | 5 2MSS 6 רו )6 הָרְתִיַול) | 38 * סז הנופי 6% 
Ipwa * 6קומג! || 5 65 —o1 || 5 65 —oau | 30 2 GFA Ma Eopav || ל Var® 

 | ד 67 תַרְחַאַו?; 1 6 אט 26,38 םִרְְחַא | 2-65 'וי? = 'ונ? , | Cp 8לֵאיִנַחַו
3 516 gMSS GATMSS Gn 4621; אט 6 ,4ס TN | 5 67 kai Awa (= Awd); 

 |  Axiaא.  6PASל |  cf 7,377 et 166 3,55 | 4 * 6 --00006כצט דּוהַא יִבֲא 1

 םפוח| | 6 *1 דוהא;  1 6 Nu 26,39אט 26,39% ם---; 64115 תשסא || ל * 5
GPP Awd ut Jdc 3,15 (6 6 ante 5( | ל 65% --6(0)ו ¥* Mavovo® || 7 * 6"+- 

  -; 6155 [005 || 8 5 GATדוה  pl MSSל ||  655 + otros lr(A)aauמפ,
MSS --םיר-- (ןיך--) 6 06שק6ש || 5 1215 695 אד (cf 9°) | ₪ ֹוּתְׁשֲא | 
  5 6% lwac | * mlt MSSאדעב 8 שרח || * 6% 'יִמ 4 "ומ || דס ! * 61 CPף
6A בש | זז 6 'ִפָלֶא' || 12 * ca 15MSS דבע 68% 98nd 1 AgBep | ל mlt MSS 
Edd 6948 .ר-- 67 א Zauoimh || © 6517155 Qva(v) = —wv || 13 6 Alou, ' 

   Zidoyטמא  et ins | yD cf 17 || * 6Aיא[  || 14 *1 6 6“Fג(טגשא
 . 56906, sim 3 | 5 = Dn 27ע
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 הידבּוי7 :הָעיִרְב יִנָּב 'אָחֹויְו יהָפָשִיְו לֵאָכיִמּו :ירָרֲעָו דָרעוי
 לֲפלָא יִנָּב בֶבֹויְו הַאלְז יֵרְמְׁשִיו 88 רָבָחְו יֵקְזַחְו םָכְׁשִמו
 היאָרְבּו הָיָדֲעו>י לאלא יתְלצְו יניִעיֵלֲאְו*> :יִּדְבזְו יִרְכְּזְו םיְִו
 :ןנֲחְו יִרְכְַו ןוְּבעו :לֶאיִלַאְו רֶבֲעְו ןפשיְו> :יִעָמְָש יֵנְּב תָרָמָשְו
 :'קַשָש יִנָּב לֶאיִנָפּו היפו :הָיִתֹתְנַעְו םליע יהיְננֲחו>צ
 :םָחֹרי יֵנְּב יָרְכְזְ הָיִלֶא הישע :הילתעו היְרֲחׁשּו יִרָשְמָשְוַ
 :םֶלָשּוריִב ובשי הָלֶא םיִשאְר םֶתודְלְתְ תוָבָא ישאר הָלָאפ
 רֹוכְּבַה יונְבּופ :יהָכעַמ ותְׁשֲא םשו ןוֲעְבִנ יִבא ּובְׁשי ןֹועְבְנְבּופ
 תֹולָקְמּו :ירָכְזו ּויְחַאְו רוָדְנּויי :בָדָנְו לעב ׁשיָקְו רּוצְו ןודבע
 -םִע םֶלָשּוְריִב ובשי םֶהיַחא דג הָמַהְףִאְו הֶאְמְשדתֶא דיֶלוה
 לּואשְו לּואָשתֶא דילוה שיקו שיק-תא דילוה רֶנְוּ* ם :םָהיֵחֲא
 -ןֶבּו+ :לַעְּבַשֶאתַאְו בָדָניִבֲאתֶאְו עּושריִכְלַמתַאְו ָתְנוהְיתֶא דיִלּוה
 הָכיִמ ינְבּונ5 :הָכיִמתֶא ריָלּוה לַעַּב ביִרְמּו לעָּב ביִרָמ ןָתָנֹוהְי
 הֶּרעֹוהיִו יהָּדַעְוְהְיתֶא דילוה לֶחֶאְו6 :זַחֶאְו לַעְראַת ידלמו ןותיפ
 :*אצומ-תֶא רילוה יִרָמְזְו יִרָמְזתֶאְו יתָוָמזע-תֶאְ תַמְלָעְתֶא דילוה
 :ֹונְּ ילצא ֹונְב הֶׂשְְלֶא נב יֵהָפְר *אָעְנְּב-תֶא דילוה אַצומְל
 לאעָמשיו ורכב ו םקירוע םֶתּומְׁ הלאו םיִנב השש לאלא
 ויָחָא יקָשע ינָבּופ :לַצֲא יִנְּב הלֲאלכ ןנַחו :הירְבו להיִרָעְשּו
 םלּואדינְב ּויָהְיָו וס :ישלשה טְלְפיִלֲאְ יֵנְׁשַה שּועי ּורכְּב *םלוא
 הָאמ םיִנְב נְנּו םיִנָּב םיִּבְרמּו תָשָק יִכְר ליח"יִרּוּבִג םיִשָנַא
 פ | ץָמָיְנב יְִּבִמ הלא םיִשָמַחו

 לאָרְׂשִי יכל רַפְס"לַע םיִּתְּכ הו שחתה" לריבוי 9
 דפ 7565 xk. Qpnp א. Qond * <. קס .x 956ק || 16 5 65 Zagav || ל 69%
 )+( .x 66 | 17 67 היקזחו | 20 1 6 6* יִניִעְויִלָאְו | 21 67 < 20000 |

Aas cf 12 | 24 GPA+qhy] | 25 ° GSS + 6א.  * GB)A >. QBnd22  
‘IJ: |יָנֵפּו 0064979 ' KE?הירפ || 5  $ lepodia65 הירפיו 31 <.  > | ee 

 4 cf 14? | 26 1? 6 6! הישמשו | 27 6% ? הירשעיו | 20 * ות לֵאּועי < 9,35 |
 ל 68'+:58 הכלמ 6355 הכימ? | 30 5 65* ּהָנְבּו | ל ום5 6 6% 9,36 רַנְו |

GBA x. Za(k)xoup F k. Zexptל  | ()aiovvא.   praem3ז * 6? ןיִחָאְו 4 ויָחֶאְו  
 9,37 MOR; ins 6 GPASY 9,37 תולקמו || 33 1 רַנְבַא | 34 Vrs "יִרָמ ג 40%
 semel || 35 * 69! לֵאיָּכְלַמ * ake | ל 041 'חתו | 36° 6 cf( ף,42) הֶּרֲעַי
 6% lwda | > 9 תומָוע ל | = 65* אצימ | 37 * 6° אנעב ? |" 6* 3

x. Atapias ||68 ורכב | ל 67+  pl MSSהָיָפְר || < 684 =6מג ¥ טסו | 38 *  
 5 6 א. ABD(e)ia || 30 5 67 406% ל ג || ° 6% םֶליִא | Cp 0, 1 += 6A םש--

 | הָמַהְ ו ₪

RE Told all ag 0 ה"א = 
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 םֶתְזַחַאַּב רשא םינשאְרֶה םיִבָשויַהְו > :םֶלָעַמְּב לֵבָבְל 'ּוְלְגָה הָדּוהיְו
 ובשי םֹׁשּוריִבו :םיִניִתָּנַהְו :םיולַה םיִנֲהַֹה לֲאְרְׂשִ םֵהיֵרעְּב
 ייתועיצ :הָׁשֹנְמּו יִרְפֶא ינְּבְןמּו ןֶמְננב יְּבְדַמּו הָדּוהְי יְִּבְִמ
 -ןמּו5 :הָדּוהְיְְִּב ץרפ ינְּב"ןְמיִנְּבַּב "יִרָמַאְְּב לרמעְְּב דּוָהיִמעְְּב

 -שש םָהיֵחַאְו לֶאּועְי חַרָז יבמ :ויָנְבּו רוָכְּבַה הישע "ינלישה
 'הָיודוָהְןּב' םֶלָשְמֶַּב *אולס ןמְנִּב יִנְּב"ןִמּוז :םיִעָשָתְו תואמ
 -ןֶּב םִלְׁשְמּו יָרְכַמְדְּ נע הָלֲאְו םָחְרְי"ִּב הָיָנְבִיְ :הָאְנְּפַהְְּב
 תֹוֲאַמ עֶׁשּת םֶתודְלִתְל םָהיֵחַאופ : :"הָיְנְבִידְְּב לאוער היִטַפְׁש

 :ֶהיִתְבַא תיל תובא יִשאָר םיִשְגַא הָלאילְּכ הָׁשְׁשְו םיֶשֵמֲחר
 הָיְקְלַחְְב יהָיְרזעְויי :ןיכְְו 'ביִרְנוהְיַו *הָיעַדְי םיִנֲהְּכַהַמּופ ם

 פ :םיִהלֲאָה תיּב דָנְג בּוטיִחַאְְּב תֹויָרְמְְּב 'קודָצְְְּב םֶלָשְמְֶּ
 -ןַּב לָאידעְְּב יִשָעַמּו" היַּכְלַמ"ןִּב רּוחְשַפְִֶּב םֶחֹריְְּב יהָיָרעויי
 תיֵבָל םיִשאְר םֶתיֵחַאְוַי :רַמָאְְֶּב 'תיִמַלְׁשְמְדןָּב "יםלׁשְמְדןִּב הָרוְהִ
 תדֹובע תֶכאַלִמ לח יֵרֹוּבְנ םיִשָשְו תואְמ עַבָשּו ףֶלָא םֶתֹובֲא
 ךןֶב םֶקירְזעְְְּב בּושחְדְב הָיעַמְׁש .םִיולַה-ןמוי4 :םיִהֹלֲאָה-תיֵּב
 אָכיִמְדוְּב ּהָיְנִּתִמּו לֶלְנְו ישרח רק :יִרְרִמ יִנְּבְִמ היבְׁשֲח
 הָיכְרְבּו ןּותּודיְְְּ ללב יהיעַמְׁש-וּב והידע :ףַסֶאְְּב רכז
 םיִרעְׂשַהוול :יתָפֹוִטְנ יֵרְַחְּב בָשויַה הָנָקְלֲאְּב י'אָסָאְב
 הָגַהדַעְוי* :שארֶה םּולש םֶהיִחַאְו ןָמיִחַאְו ןומלטו בּוקעו םּולש
 םּולָשְריפ :יוָל יֵנְּב תֹונֲחַמְל םיָעְׁשַה הָמַה הָחָרְזַמ ּךְלִמַה רַעשְּב
 תָכאלַמ לע םיִּחְרָּקַה ויָבֲא-תיֵבְל ויָחֲאְו חַרֹקְדְּב ףְסְיְבֲאְּב אַרֹוקְב
 ירמש הוהְי ה םֶהיִתְבַאְ לָהֶאְל םיִּפְּסַה יִרָמְש הָדְבְעָה

 ּמַעוהְוהְי םיִנָפְל םָהיֵלֲע הָיָה דיִגְנ נעלֲאְְּב סָחְניו=י אובמה
r --לל 65% םיִלְגִּמַּב הָד (trsp ,), sim 4 || 2 = 65 invers; + kai. . kat | 

3 ins (cf7. 10. 14; Neh ::,4( ?הָדֹוהְי יִנָּבִמ | ל = היָתַע Neh; 6* Fwet 
som | > = ?הָיְרַמֲא Neh; 6% om || 916 0064/55 (618 ןָמנּב) ;ןמ יֵנָּב | 

  | 7 65%לאיעי  cf Nu 26,20 || ° S ef Basia frater ipsius || 6 6יֶנָלָשַה 1
> cf 2,33 || ל-ל 1 prb 6 Neh 9 הָדּוהיִו | 8 = תסממ MSS 6%: הָלֶאְו 

  6הָיְנְכִי (8 היִנְבִי) | זס * 6% הֲעַדֹיל  i4 5 || > 63יֵנְב | * 680 (יִנריִכָמ,
 |  67 Zaddourל |  || Ir 3 Neh 11,11 NW"יִדְָּב  Neh 11,10%,—י 6” nעדי || ל

12 * 45S 5 מ 11,13 יֹוְחַאְדנַב לֵארועב יסןשןמעNe הירזעו | ל | * 5 
 . ?( | 15 3% 6F x. ₪000 x. Poישע  (excלח i- | 13 VarSת  || 4 604םּולש

painA || ל nonn MSS 5 Neh 11,17 ‘Ql | 16 = 65 >. 2560 Neh 11,17 אָדְבִעְו | 
  || 17 61 7%; 26,1. 14 ThW(H) Neh 12,25ףסא $  Neh yin | > 32MSSל

 הָמָהְו  | 18 65% (oi) rian || 20 64םֶלֵשְמ



  Q,21—42א םימיה ירבד 1240

 םיִרּורְּבַה לבי :דעומ לָהְאָל חַתַּפ רעש היְמָלַׁשִמ בי הָיְרַכְזי
 םֶשָחִיִתִה םֶהיֵרְצַחְב הָּמַה רשע םִיִנְׁשּו םִיַתאַמ םיֿפפַּב םירעשל
 -לע םָהיִנְבּו םַהְויג :םֶתְנּומָאְּב הָארה לאּומָשּו דיִוָּד דפי הָּמֵה
 תוחור עברי .:תורמשמל לָחֶאָה תיל הוהְי-תיבל םיִרְעְׁשַה
 םָהיִרְצַחְּב םֶהיֵחַאְופ :הָּבְגַנְו הָנֹופְצ הָּמִי חַרֶזִמ םיִרֲעְׁשַה ויָהְי
 הָּמַה הָנּומֲאָב יִכא :הָלֲא"םע תעדלֶא תַעַמ םיִמיַה תַעְבָשל אוב
 -לַעְ תֹוכְׁשְלַה-לע יהו םִיולַה םֶהי יםיִבעָשַה יִרּבְג תַעַבְרא

 םָהיֵלעיִכ ּוניִלְי םיִהלֲאָה-תיב תווביִבסּו :םיִהְלֶאָה תב תרצו
 הָדֹבעֶה יִלָּפלַע םֶהָמּו5 :ירקּבל רֶקֹּבלְו חָּתְפַמַה-לַע םֶהְו תֶרָמְשִמ
 םיִלּבַהְדלַע םיִּנָמִמ םָהָמּויפ :םּואיִצוי רַּפְסַמְבּו םּואיִבי רָפְסִמְּביִּכ
 :םיִמְׂשְּבַהְו הָנּובְלַהְו ןמשהו ןייהו לפה" לַעְו שֶרְקַה לב לָּ לע

AF 2 מ 

 ל מ יהְיְתִּתַמּוז :םיִמְׂשִּבַל תקפה 41 םיִנָהְּכַה רמו

 :תּבׁש תָּבִׁש ןיִכָהְל תָכְרְעַמה הל - ם יִתָהְקַה ינְּב
 םֶמּוידיִּכ יםיִריטְּפ תַכָׁשְלַּב םיולל תֹובֲא יִשאְר םיִרְרְׂשִמַה ה

 םֵתּודְלְתַ םיולל תֹוִבֲאָה יֵׁשאָר הלא : יֹהכאָלְמַּב םָהילע הָללְו
 "יבא ּובָשָי ןֹועְבִנְבּופ> סם :םלָשּוריב ּובשי הלא םיִשאְר
 שיקו רּוצְו ןודבע רוכּבַה ונבּו5 :הכעמ וּתְׁשֲא םֵׁשְו ילָאועי ןֹועבְנ
 דילוה תֹולָקמּו :תֹוָלְקַמּו "הָיִרַכְזּו *דיִחַאְו רֹוָדְנּו7 :בֶדָנְו ךנו לעבו
 ס :םֵהיֵחַא-םע םֶלָשּוְיִב בש םֶהיֵחֲא דֶגָנ םַהיְהַאְו םֵאָמִׁש-תֶא
 -תֶא דילוה לּואְׁשְו לֵאְׁש-תֶא דילוה שיקו שיק"תַא דילוה רג
 ןֵתְנּוְהידןְבּוצפ לעּבְׁשֲא-תֶאְ בֶדָניִבֲאדתֶאְו el ry ןֶתַנּוהי
 יִדְלַמְו ןותיפ הָכיִמ יִנָבּוי :הָכיֵמ-תֶא ריִלֹוה לֵעַב"יִרְמּו לעב ֿביִרְמ

 -תֶאְו תָמָלְע"תֶא רילוה הְֶעְויהנְַיתֶא דילוה לָחֶאְ << :'עָרָחתְ
 | s 1סrspז( םֶלָשִמ | 22 699 םיִרֲעׁשַּב | 23 65* רמשל 1 'ִשָמ רמַשֶל 6 21

ad (תוחור | 24 65% ut 22 || 26° Var® 659)8( ut 22 || b-b GBA oi A. 6- 
(sim 3); prps ויה 'לה-ןמו | 27 6+ Gvoiyew .ד. 00006 ד 16000 || 5 

 RHI |? 6[ 36 7 || < 6 + (" דשצ דמץסשוטדשש) rod ןג6ץ6\סט 160606 || 32 7

epnuepig aהָיָנְבּו | 33 * 0 'ּוטְּפ א "ַטֶּפ $0 םירמנ; 6%55 סו0ד6ד0ץןג6טסו  
Vrsל  | sim pro ‘uDטפ 'לב, 67 ' pro11, 5,119[? תֶרָמָשִמ)  cfתֹוקְלֲחַמ  ? [vel 

 ימה | 35 3 א 'ועי 06 "עו | ל 8 6 pc MSS mlt Edd inhN || 37 * 67 ויָחֶאְו
 5 תאו 4 םיחאו) | ל 67 <. Atouv 6. 26006 * א. Zaxxoup 8,31 רכז | 38 6

ar ° 6Aבירמ) |  MSS4 דירמ )קו o 1? 6 Vrs1 רֵנְבַא |  | et 832 NY— 
cf 5 || 42° 67 lwia 8%8,35 || * 8,35 'אתו ; 9065 8 35+וָחֶאְ  MaAwyx 6” ut 

‘ lada; lc ca 15MSS הָדְעִי vel 6 8,36 הדעוהי 
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 -תֶא דילוה אַצֹומּוי :יאצֹומ"תַא דילּוה יִרָמְזו יִרָמָזתֶאְו יתָוַמְזַע
 םיִנָב השש לאל :ונָּב 'לַצֶא דב הֶשָעְלֶ וָנְב הָיָפְרּו אָעְנְּ

 גו יהיו יהירעְׁשּו לאעְמָשְִו רכבו םקירזע םֶתומָש הלאו
 פ | :לָצֶא יִנָּב הָלא

 םיִּתְׁשְלפ יֵנְּפַמ לֶאְרשיזשיא סניו לֵאָרְׂשִיְב ּוִמֲחְלִנ םיִתְׁשלֲ 10
 ירֲחֲאְו לּואָש ירחא םיִּתְשַלָּפ ּוקְּבְריִ* :'עבְג רַהְּב םיִלָלֲח לפי
 יִנְּב עּוׁש-יכלמ"תֶאְו בֶדָניִבאתֶאְו ןָתָנֹוו-תָא םיִּתְׁשִלְפ כו ויָנְב
 ליו תֵׁשָקּב םיִרֹוּמַה ּוהָאְצְמיַ לּואָשלַע ּהָמָחְלַמַה דֵּבכּתוצ :לּואש
 ּהָב יִנְרְקְדְוי ךְּבְרח ףֶלֶׁש וילכ אשנדלֶא יואש רַמאיַוצ :םיִרויַהְְִמ
 אָרְי יִּכ ויָלַכ אָשנ הָבָא אלו יִבדּולְלַעְתִהְוי הָלֶאַה םילרעה ּואֹבידופ
 תָמדיִּ וילכדאשנ ארי :ָהיִלָ לפיו בֶרֶחַהדתֶא ואש חקיו דָאָמ

 נב תֶשָלָּג לּואָש תמי :תֹמִו בָרֲחַה-לע הג לתו לגָאְׁ
 יּוסָנ יִּכ קָמַעְּברַׁשַא לֵאָרְׂשִי שיִא"לָּכ וארז :ותמ וּדְחַי וָתיִּבדלְָכְו
 ּובְׁשיַו םיִּתְׁשִלַפ ואביו ּוסָניו םָהיֵרֲע ּוָבְזַעַיַ ויָנְּו לּואָש ותַמדיִכְ
 םיִלְלֲחַה - תֶא טשַפְל םיִּתְׁשלַפ אבי תֶרֲחָּמִמ יָה ס :םֶהָּב
 ּואָשיו הטיפ ַעְּבְלַג רֶהְּב םיִלפנ ויָנָּבתֶאְו טּואָש-תֶא ואְצִמיו
 -יתֶא רׂשבל ביִבָס םיִתְׁשלַּפ-ץֶרֲאָב ּוהְלְׁשו וילּכ-תֶאְו ושאר-תֶא
 ותלָלְג"תֶאְ ָהיֵהְלֲא תיֵּב וילָּכ"תֶא ּומיִׂשָיוזפ :םעָה"תֶאְו םֵהיֵּבצע
 -רֶׁשֲא-ילְּכ תֶא רעל שב יל ּועֶמׁשיווו ס :ןֹוגָּד תיִּב ּועְקֶת
 יתפוג-תא ואָשיו" לוח שיא" ל ומּוקיוי> :לּואָשְל םיִּתְשְלַּפ ּושָע
 םֶהיֵתֹומְצַע-תֶא ּורָּבְקִיַו "הָשיִבָי 'םּוָאיִביַו וויִנְּב 'תפוג תאו לּואָש
 ולַעַמְּב לאש תַמיַוצ :םיִמָי תַעְבָש ּומּוצַיַו ׁשֵבְּב יהֶלֶאָה תחת
 בואְּב לואָשלדסנו רמש-אל רָשַא הָוהְי רבְּדלע היהיּב לעֶמ-רׁשַא

 ריו הָנלְמַה-תֶא בפיו ּוהָתיִמו הָוהיִב ׁשֶרדאְלְוצ שורד
 פ  :ׁשידְּ

42 ° cf 8,36° || © 6PA* Ma(c)ga || 43 * cf ad 8,37 | ל 6% Edam 7 Aganh || 
44° ut 838 |‘Cpiro, ז * 15 3r1 part || ל iS ‘30, id8 | 5 0 3120 

 + | 5 <65, 5 15 315לחי | 4 15 314 + יִנְרְקְדִג  || 31 prb c SF(érporuion)-תֶאְו

 34 DY; ins 6-'שי  )15 + ada) | 7 6+ lopanlומע | 6 6 (15 31,6) + אּוהַה םויַּב
IS = לֵאָרְׂשִי יִשָנַא | 15319 liter | ,ל 67 יִּתָּב, 51155 5 תיִּב cf 15% | 

 ה כ 3 ד תרָּתְשע | ל דס סם IS aliter, sim 6 | זז * ז5 31,נז יבשי ויָלֵא,
 . יבשילכ | ל >15 | 12 ** 15 תִיְוְגתֶא ּוחְקיו הָליִלָהְלָכ ּוכְליו | * 55

 . | 3 6+ addלָשֶאָה  et antea add | % 15 + add | * 5ואביו  | > ISתיוג 31,12
Biblia. 
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 מצע יהַּנַה רֵמאַל 'הָנּוָרְבֲח דיִוָּדדלֶא לֵאָרְׂשִיהילָכ ּוצְבקיויי 1
 יהָּתַא As לאש תוְיָהּב ג ה לֹומְּת"םנ* :ּונָחְנַא רש

 לאש ימע לע דיג הָיְהת הָּתאְו לאְרְשיתֶא למַעְתֶא
 תיִרָּב דוד 'םָהָ תרְכיו הָנוְבָח ךְלמַה-לֶא לֵאָרְשִי יִנקזלָּ ואב
 הָוהְו רב לֶאְרְשודלע למל דיִנְדתֶא ותשמיו הָוהְי ינפל ןֹורְבֲחְּב
 סּובִי איה םלשורי ילַארׂשיהלְכְד דוד ףךליו+ . :לֵאּומְׁשריְב

 אובָת אל דיל יסובו ישו ורמאיו'ז :ץֶרָאָה 'יבשו יסובוה שו
 דלָּכ דיִוָּד רמו :דיִוָד ריע איָה ןויצ תַדָצְמתֶא דיְִּד דָפְלִיַו יהָּנַה
 --5- -ןֶּב בָאְוי הושאר לע רשלּו שארל היה הָנֹוׁשֹאָרְּב יסּובי הָּכַמ

 :דיִוָּד ריע ול"ואָרְק ןכ-לע רֶצָמַּבי דיִוָ בש :שארל יהיו היורצ
 רַאְׁשתֶא הָּיַחִי בָאֹויְו ביִבְּסַה"רַעְו אלמה ןַמ ביִבָּסִמ ריִעָה ןְבּו*
 שד ןד 5.ן*-=- פ  :ֹומע תואְבִצ הנהיו לוד ךולָה דיִוְ ךלופ :ריִעָה

 וָתּוכְלַמְב ֹוָמִע םיִקְּזִחְתַמַה דול רָשַא םיִרּבִגַה יֵׁשאָר הָלָאְוַפ
 הָלֶאְוי ס :לָאָרְשִידלַע הָנהְי רַבְדַּכ וכיִלָמַהְל לֶאְרְשו"לָּכ םֶע
 יםיִׁשולְׁשַה שאר יִנּומְכַחְְּב יםעְבְשְ רידל רֶׁשֲא םיִרּבְגַה "רּפסמ
 ויָרֲחֲאְו :תָחֶא םַעפְּב לַלָח תֹואַמ"ישלש-לע וִתיִנֲח"תֶא רָרֹועאּוְה
 -םע הָיָהדאוְהיצ :םיִרּבּגַה הֶׁשולְׁשְּב אּוה יָחֹוחֲאָה ּדוְְּ רֶזָעְלֶא
 תֶקְלַח יִהְּפִנ הָמַחְלְמל םֶׁשּופְסֲאְ םיִּתְׁשלַפַהו םיִמּד יִסַּפַּב דיו
 ּףָבָצִיִתְיְו :םיִּתָשְלּפ יִנָּפִמ ּוסָנ םַעָהְו יםיִרּועְׂש הָאלמ הָרָׂשַה
 הָעּוׁשת הָוהְי יעשו םיִּתְשְלַפזתֶא ניו ָהּוליִצַ ְּקלֲחַהְּותְב
 -לֶא רָצַהְד לע ישאר םיִׁשֹולְׁשַה- ןמ הָשולָש ּודְריווצ :הָלֹודְג

 ריו :םיִאפָרקָמעְּב הנח םיִתְשלְפיהנֲחמּו םלֶע 'תַָעְמלֶא דיו
 רמאיו דיִוְר ואְתִיַוז :םֶחָל תיִבָּב זַא םיִּתְשְלִּפ ביִצְנּו הָדּוצַּמּב זָא

 6 זז, 1 3% 5 פ,ז יִטְבָשלָכ ואביו || ל 25-- ורמאיו || < 25 ּונָנַח | 2 * 5
  | 4 = 6Aךֶלַּמַה + | * <6 25 | 5 <6%* 25 | 3 IMS 68 5 53ָתיִיַה +52
 ויִשָנַאְו ּךְלַמה | ** 25 בָשוי יִסְביהְלֶא | < 65 סּובי | 5 = 25 רַמאיַו 5,6 25
  | 8 1-אָרְקִו הֶדְצִמַּב ) (sic 6הל(  ||? 25+vb nonn || 7 ** 25 9ּור-- 6%

 - | b | c GL+MSS (legeזז * 1 6 25 23,8 תומש | ( )65% crrp 6 6MS5תיָּבַה
Baad, לש: || < 1 6 6! הָׁשֹולְׁשה ((וטק )x (םיִשולשַה, 0 16 םיִשיִלָשַה | 
4 3A 25 הָנמש )6- pwn) | 12 6 174 Awdan (6א --56) 25 23,9 * דד | 
rg 2 05 םָפֲאְּב (cf 1S 17,1); 67 év דס Zeppav (pro (ד 'ב' | * 6 25 23,11 

 |  | 14 51 6 6 25 23,12 sing | lc 68 25 Wyn | 15 * 6 25 23/13םישדע
 תֶיַחְו | 16 25 23,14 בַצמּו | ז7ָ 8 וא.  cf 16 | 5 25ל 1 תֵרְצִמ

 ו

ANיש -7  
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 הָׁשלְׁשַה ּועָקְבוי רַעּׁשִּב רֶׁשֲא םֶחָל"תיַּב רוָּבַמ םִיַמ יִנֲקְׁשי ימ
 ואָשיו רַעָשַּב רֶׁשֲא טָחְלתִיב רוָּבַמ םיִמדּובַאָשיו םיִּתְשְלְּפ הָנְחַמְּב
 רַמאיוופ :הָהיל םָתֹא ּךסנִיַ םמְותַשל = ריד הָבֲא"אַלְו ריְִד-לָא ואביו
 הָּתְׁשִא הָלֲאָה םיִׁשְנֲאָה םֵדָה תאז יתושעמ יִהלֶאמ יִל הְליִלֲ
 ושע הָלֶא םַתותְשל הָבָא אלְ םּואיִבָה םֶתושָפְנְב - םתֹושפנב
 יהָשולשה שאר הָיָה אּוָה בָאוידיִחא יישָבָאְו נס :םיִרּוּבגַה תֶׁשְלְׁש
 : 'השולָשּב םש-יאלְו לֶלִת תֹואַמ שלש לַע ֹותיִנֲח"תֶא רָרֹוע אּוהְו
 אל השלשהדדעו רֶׁשְל 'םָהְל י יְִיַו דָּבְכַג "םינשב יהָשולָשַה מגי
 לַאצבקומ םיִלֲַּפ"בַר ליישב ענוהיְב הָונְבצ סי ואב

 ְךוָתְּב ירֲאָהתֶא הָּכַהְו דרי אוהָו יבָאֹומ לֵאירֲאי ינָש תֶא הָּכַה אּוה
 ויהָּרִמ שיא יִרְצִּמַה ׁשיִאָה"תֶא ּהָּכַה אּוֲהְוצ ונָלְׁשַה םוָיָּב רּוּבַה
 טַבָשּב ויִלא דָרָיַו יםיִגְרֶא רוָנְמָּכ" תיִנֲח יִרָצּמַה דיִבּו "הָמַאְּב שמח"
 ּוהְיָנּב הֶׂשֲע הָלֶא 24 :ותיִנְחְּב ּוהָגרַהיַו יִרצַמַה דיִמ תיִנְחַהדתֶא ל זי
 רֵּבְכִנ יֹוֵנִה םיִׁשולְׁשַה- ןמ5 :םיִרֹּבִּנַה הֵׁשולְׁשִּב םש ולו עָדָיוהְיְּ
 ספ  "ְּתְעַמָשִמדלַע דוד והָמיִשיו אבדאל הֵׁשֹלְׁשַה-לֶאְו אּוה
 . :םָחָל תיִּבָמ ודידְְּב ןְנַחְלֶא בָאֹוי יחא .טָאהָשע םיליחה רובנו
 יִעוקְּתַה ׁשֵקעְדְוְב אָריִעé סם "נולה ץֶלַח יורה יתומַשל
 ס  :יחוחַאה יל יִתָשְחַה יִכְּבַסְִפ ם :יִתותְנַעָה רָוֲעיִבֲא
 בירב יִתיִאי סם :יִתְפּוטנַה הנער ידָלֲח יִּתֵפֹוטְּנַה יַרֲהְמפ

 שעָג ילחגמ ירוח* ם :ינֹתַעְרְּפַה הָיְנְּב ןמב ינְּב תַעָבּנִמ
 :ינבלעשה אָּבְחיִלֶא יִמּרֲחַּבַה תֶוָמְעיי ס :יִתָבְרעֶה 'לָאיבא

 םָאיִתַאפ ם :יֶרָרֲהַה 'אָגָשְְּב ןֵתְנֹו יינוזגה םָׁשָה יג. ם
 הָיִחַא" ייִתְרַכְמַה רֶפַחé ס רּוָאְןָּב 'לפיִלֲא יִרְרֲהַה 'רָבָשְְְּ

 |  61 5ואביו | זס *= 25 23,17 יִת-- הוהי || ל-ל 25 םיִכָלהַה 64 ;6> 18
  | * 1 6 SDw—|°lc 0 mlt MSS Vrs 5אָש--?; 25 23,18 יִשיִבַאְו 6 5 20

 כ,  vel'שָּב ? (GMS eri) rode Bio (cf 25%(; 1טח4ק  | ar * ut 20° | 6ולו
vel potius i3 ut 25 || 22 * dl 6 $ 25 23,2055* | ל-ל 1 (cf 6 259%) 'iא יִנְב ממ' | 
23 5 GPA" ut 25 23,21 --הָאְרִמ | לל >25 | = >25 | 24 1 םיש | 25° 6" 

  5תוהמש;  | 27 * 6% Eauawe 27,8ל 6 ותְחַּפָשִמ |  duo cf 21°טח6ק דס06
23,25 FW | |--ל 25 יָד prb sic l | °1c 8 25 23,26 יֵמְלַּפַה | 28 64 Qpan 
27,955 Odouiag || 2g 1? 6 25 23,28 iby (6 Hie) | 30° *6ל J || 27,15 

 . | 23,3ז *לַעַביִבַא | 33 1 יִמְרּוחַּבַה  cf 8 | * 25יֵּלֲח | 32 * 1 קזמ 6 25 23,30 יֵּדֲח
34 *° lal JW) cf GATMSS Agau 6 Fwuv et 25 ןשי || ל 25 23,11 אָגָא[ 
6% Zwaa 4 ,הָיִמַש 25 23,33 NB || 35° MSF? 25 23,33 ר 67 | | 
 ) )6 = 40טֶלָפיִלֶא | 36 = 25 יִתָכֲעַּמַה  1 pro 6 25 4ל

80* 
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 ליחַא "לאי ם :יֵּבוֲאְַּב ירענ' יֵלֲמְרְּכַה יֹורְצֲחּז ם "יִנלָּפַה
 יל אָשנ יִתרַּבַה יִרָחנ יֶנומַעְה קל פ  "יִרְנַהְִּב  ירַחְבִמ ןֶתַנ
 היִרוא ם יִרְּתּיַה בֵרָנ יִרְתִיִה אָריַע< ס  :הִיורָצְְִּב בָאֹו
 ינָבּואְרְל שאָר יִנָבּואְרַה יאָישְב אָניִדְעַ< ם יִלַחַאְדְַּב דָבַז יִתַחַה
 איְּנְעּצ ם יִנְתַמַה טפו הָכַעַמְדַּב ןִנָחִ< ס :לםישלש ויִלָעְ
 -ןּב לאְעיִדִי< :ירערעה םתוח יגְּב 'לָאוָעיְו עָמש ייִתְרִתְשַעָה
 'היושויו יביִריו "םיוחמה סָאיִלָא 6 ס "יִציִּתַה ויָחֶא *אָחויְו ירמש
 לָאישעיו דָבּועְו לָאיִלֶא 42 ם  :יִבָאוְמַה הַמְתִיו םעֶנְלֲא "נב
 :היִבֹצִּמַה

 -ןֶּב לּואָׁש יִנָּפַמ רּוצָע דוע גְלְקיִצְל דיִוְדלֶא םיִאְּבַה הלא 12
 םינימימ תֶשְק יֵקְׁשני :הַמֲחלִמַה ירו םיִרּוּבְנַּב הָמָהְו שיק

 שאה :ןְמְְנִִמ לאש יחאמ תַשָקְב םיִצחַּו םיִנבְַּ לאמו
 תנע נב 'ֹטְלָפְו לֶאוזיִו יִתְעְבנַה 'הָעְמְשַה ייִנְּב ׁשֶאֹויְו רָזֲעיִחַא
 -לַעְו םיִשלָשַּב רֹוּבּנ יִנועְבְּגַה יהיעַמׁשְיְו+ :יִתֹתְנַעָה אּוהָיְו הָכָרְבּו
 ייזעלָאֿפ :יִתְרַדְגַה דבֶזֹויְו ןֵנָתֹויְו לאיזחיו הָיָמְרו :םיׁשלְׁשַה
 יוהישיו הלא :'יפירחה ּוהיטַפְׁשּו והיִרמְשו תֶיְלֲעְבּו תומיִריְו
 םֶחְָי יִנָּב הָיִדַבְזּו יהֶלאָעוַו םיִתְרְַה 'םעבָשיו רָזעֹוי ילַארזענ
 רב הֶרָּפְדִמ דצמ .ביְֶד"לא ּולְּבְנ יִדָּנַהִמּופ ס ;יִרְודגַה"'ןַמ
 םֶהיֵנְּפ הָיְרֲא יִנָפּו יחַמְרו הָנצ יִכְרְע הָמֲחְלמַל אבצ יִשָנַא ליחה
 בָאיִלֶא ינשה הָיִרְב שארַה רֶזָעוס :רהמל םיִרָהֲה- -לַע יםִיאָבצַכְו
 ילָאיִלַא יִשָשַה ייִּתַעְי :ישמחַה הָיִמְרי יִעיִברֶה הָנַמְשִיי :ישיִלָשַה

 36 b= 1 frt (cf 25 23,34( יִנֹוליִגַה םעיִלֲא | 37 * 63 25 23,35 ? ירצח || ל 5
 יִּבְרַאָה יֵרֲעַפ; 4טמ | 38 * 25 2336 לֵאָנְי | 6 25 -ָּב | 25 הָבֹצמ; 41? |

cf ad 50.; 1? 6 8 יִרְּתיַה ! Honpe,4-4 25 יִדָּנַה יָנָּב; 1? דָּנְןֶּב | 40 68  
Bed. | 44 ° 6שהדלע | 43 65% 0010066, ' $ Zaiza || ° 1c23,38 | 42° 65  

 יתר--: | ל ₪ 'ועיו 06 "עיו | 45 * 6MSS 6 lwtoe, leeag || ל GAL "תה |
lwc(e)ia | 5 65 iJ | 47 7א.  dub; 9 Mahumites | > 6PA*46 °  

 הָבֹצָמ | Cp 12, 1 65 "וצל ? | 4 *1 6 MS¥en 69אָע -ןב (8 נב | ל1 'ש | <
 4[ QGAL "py; nonn MSSKer 658 לאוי, frt recte J ו | 45? =
 העְמָשְו, הָמַשְו | ל sic 8; 8 םיש-- || 6° 6% Aton 7 EMezep | ל 06 ור,

EA) |6% לאירזעו 69 א.  sMSSKe=ל  | x. leggove (WY)65 'יר- | ץ < 6  
 5 6זע םעְּבְׁשְו? | 5 6 'הְו | 8 כו גז85*= הלעיו; 1? 6( 65 'עיו | ל שא
 "נב | < pl MSS 6 MssEr2al 8 דּו-- | 9 5 >6 | ל 8 contra 8 ןֶגַמּו |

pc MSS8 רתע | ל  Err73 | זז 8 'ִמ | 12 * 67  cf 6 ut6 6 כ םיִלְקְו | זס  
 65 ם\ו/.
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 יִנָבְכַמ יריׂשעָה ּוהָיְמְרייצ :יִעיִשִּפַה דֿבְזְלֲא יֵּניִמְׁשַה ןְנֲחֹווצ :יִעְבְשַה
 ןֶטָּמַה הָאַמְל דָחֶא אָבָצַה יֵׁשאָר ךְניֵגְּבִמ הלא כ רשע יִּתְׁשַע
 ןושארֶה ׁשֶדֲחַּב ןְּריַהתֶא ּוָרְבֲע רֶׁשֲא םַה הלא :ףְלאְל לּודגַהו
 :בָרְעַמְלְו חרזמל םיִקְמֲעָה"לכ"תֶא ּותיִרְבַַו ויָתידְג-לְּ לע אָלַמְמ אּוהְו

 ליִוָר אצה :דיִוָדְל דצמלדדע הָלּוהיִו ןַמָיִָב יבמ ואבירול ס
 יל"הְָה ינרעל לא םָתאִּב םולשל"םא םֶהָל רָמִאיַו ןעיו םָהיֵנְפִל
 יִהְלֶא אָרי יפָכְּב סַמח לב ירצְל יִנֵתֹוּמַרְלםָאְו דחָיְל בבל םֶכיִלַע
 יםיִשולָשַה שאר יׂשַמע"תַא הֵׁשבְל ַחּורְופ ם :חכֹויְו ּוניָתֹובֲא

 ישידןב ּתַמַעְו דיִוָד ָךְל
 יֵּנְרְעְל םולָשְו ל םולָש ו םולש
 ְךיָלֲא ְּךְרָוע יּכ

 -לע וֵלְפָנ הָשַנָמְמּו* ס ::דיְדְנַה יׁשֹאָרּב םֶנתיו דיִוָד םִלְּבקיו
 הַצֲעב יִּכ םֶרָזע אלו הַמָחְלַמל לוָאְׁש-לע םיּתְׁשלְּפ-םע ואֹבְּב דיוָּד
 :לּואָש ויָנרַא-לָא לופו ּוניִשאַרּב רמאל םיִּתְׁשלְפ ינרס והמלש
 אידי דבזויו לתנדע הָשַנֶמַויְלְ ולְפַנ *גלקיצד לֶא וָתְכְלְּבי
 :הׁשנְמַל רׁשֲא םיִפְלֲאָה יֵׁשאָר יִתלָצְו ו דבי לֶאְכיִמּ
 םיִרָש ּיָהיַו םֶלּ לוח יִרְוּבְגדיִּ ּודְגַהדלע ד דיִוָּדםַע ּוָרְזע הָמָהְו
 לוג הָנִחְמְלרע ורע די" ואבי םויָּב םוידתעל יָּכ23 :אָבָצַּב
 ס  :םיִהלֲא הנֲחַמְּכ

 הָנֹוְרְבִח דינָד-לַע ּואָּב אֿבָצַל 'ּולֲחַה ישאר "יִרפסמ הָלָאְו
 יאש הָדּוהְי יִנְּפ הם :'הָוהְי יִּפָּכ ויִלֶא לּואש תּוכְלַמ בֶסֶהְל
 -ןמ5 ם :אבַצ יִצּולַח תֹוֲאַמ הָנֹמׁשו םיִפְלַא תֶׁשׁש חַמְרְו הָנִצ
 יִנָּבְדִמַמ ס :הָאַמּו םיִפְלַא תעֶבְׁש אבצל לוח יִרוְּבִּג ןועְמש יִנְּב
 ןְרֲהֶאְל דיִגֶּנַה עַדָיוְהיִ* ם :תואָמ שָשְו םיִפְלַא תַעְּבְרַא וולה
 ליַח רוָּבַּג רענ קּורַצְויפ ם  :תואָמ עבֶׁשּו םיִפְלַ תֶׁשְלְש ֹומעְו

 לּאָש יא מב ןנּבְןמוי  ם :םִָנָׁשּו םיִרְָע םיִרש ויבָאזתיבו
 :לּוָאָש תיִּב תֶרָמָשַמ םיִרָמְש םֶתיִּבְרִמ הָּנַהדַעְו םיִפְלַא תֶׁשְלְׁש

>6B%* |16 0 "ודנ || 17 6 66 ₪006 (זועָמְל ?) | 18 *  || ENatep13 65  
 b-b GBANL 606 év 60606 א6ו26 || 19 *1 WN cf 11,20 || ל 1 6 0689 'ולשַה
 (0 'שיִלָשַהְ) || < 6 ךִמעְו; 640 (םולשב) מו (הָּתַאְ) 'יןב 'ד (ה)כל | 16 6

 ר | 20 16 6%(ע) םֶר-- | 21 : 6136 1 | ל Var הָנ-- | 5 604 דו-- | 22 6 =

 6ס50טְק cf 8° || 3 <6BAא | 24 5 6 תומש | ל <6 | 5 6+ רֶּפְסֶמַה הָזְו |

 29 6 א. 205006.
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 לוח יִרּוְּבִג תֹוָאמ הָגֹומְׁשּו ףַלֶא םיִרָשָע םִיַרָפֲא יְְּבְדַמּוי ס
 הָנֹומְׁש הָשַנְמ הָמִמ יצחמו ס :םָתֹובֲא תיִבָל תֹוָמַׁש יׁשְנַא
 ס  :דיִוּדתֶא ְּךיִלְמַהְל אֹובָל תֹומַׁשְּב ּובְקִנ רשא ףֶלֶא רֶׂשֲע
 לֵאָרְׂשִי הָשַעִּידהַמ תַעָדְל םיָתְעל הָניִב יֵעְדֹוו רָכשְׂשִ יִנְּבִמו3
 יִאצו ןלּובְנמּ ס :םֶהיִּפ- לע םָהיֵחַא"לֶכְו םִיִתאָמ םֶהיִשאַר
 "אל ירדעלו ףֶלֶא םישמח הָמָחלְמ יִלָּפדלְכְּב הָמָחלְמ יכרע אָבִצ

 םישלש תיִָחּו הגב ֶהּמָעְו לא יִרָש יִלְתְפַַּמּ ם "בלו בל
 ףֶלֲא הָגומְשּוםיִרָשָע הָמָחָלִמ יכְרֶע יִנְדַהןִמּ ם ףָלֲא הָעְבְׁשְו
 םיִעָּבְרִא הָמְחְלִמ על אָבְצ יִאְצוְי רשֶאמּז ם :תֹוִאַמ שָשו
 הָׁשֹנְמ טָבָשייִצַחְו יִדָּנַהְו יִנָבּואְרֶהְְִמ רי רֶבעַמּו> ם :ףָלֶא
 "לב :ףלא םיִרָׂשעְו האמ הָמָחְלִמ אָבְצ יִלְּכ לֹכְּב
 ְךילְמַהְל הָנֹרְבָח ּואָּב םֶלש בכל ּהָכְרעַמ יירד ּהָמַתְלַמ יֵׁשְנַא הָלֶא
 ךיִלָמַהְל דָחֶא בל לארְׂשי יתיִרׁש-לְב םַנְו לֵאָרְשִהלְּ- לע דיִוָּדדתֶא
 הי םיִתושו םיִלְכֲא תֶׁשּלְׁ םיִמָ דיִוָּדדםַע שדיה וס :דווָּדתֶא
 ולב רלשָשידדע םֶהיִלַא"םיבורקה םנְוּצז :םֶהיֵחַא םֶהָל ּוניִכַה
 -לֶכֲַאמ רֶקְּבַבּוו םיִדְרִּפַבּו םיִלָמְגְבּו םיִרֹומֲחַּב םָחָל םיִאיִבָמ .ילָּתְפַנְ

 הָחְמָש כ בל ןאָצְו רקכּו ןמָש"ןויו םיקמִצְו םיִלְּב המק
 ספ  לֶאְרָשיְ
 saa :דיגְניֹלְכְל תוָאָּמַהְו םיִפְלַאָה ירָשםע דיו ץעעוי 14 =

 ב תושעל לַהְקַהְ" % nee a ימי והגשה es ונילא
 -ןִמ לארָשו"לָּבדתֶא דיו להק :םַעָהל יִניִעְּב רַבְּרַה רשי
 תִיְרּקִמ םיִהלֲאָה ןורַאדתֶא איִבָהְל תַמֲח אובל"דעו םיַרָצִמ ריש
 רֶׁשֲא םיִרָעְי תיק" הָתְלַעּב טָאְרְשְודלַכו דיִוָּד לעני :םיִרָעִי

 םיִבּורְּכַה בשוי הוה םיִהלֲאָה ןורא ּתֵא םֶשַמ תֹוְלעַהְל יהָּוהיִל |

 יהשְרַח הָלָנעְלע םיִהלֲאָה ןחַא"תֶא וביפרינז :'םש אָרנירׁשַא
b-b Gmlt MSS 00 xepo-34 * 9155 9 רול ||  | ony?33 1115* 8  

xévws (Dp?) | 36 G al num || 37 6 ut 34° | 39 * nonn MSSX= יכרע א 
raparacdéuevo, = —Eduevot || ל QMS תיִרָאש || Cp 13, 1 * 6+ (| םיִנָקְוַה | 

 |  || 6 ** 25 2 aliterל 6 לכ םִעְו | 216 6 הָתַצְרַנ | 3 65% ּוהָשְרִד | 5 6 60שי
 +-ּוהָאָשַיַו  sed invers), 616 | 7 *25 6,3מש (25 ויָלֲע  ca 1oMSS Dy; 1Dל .
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 לֵאָרְׂשִיײלָכְו דיִנָרְו :יֹהָלְנעּב םיִנֲהְנ יּויִחַאְו אָּזַעְו בָדניִבַא תיֵּבִמ
 םיִלְבְנבּו תורנְכְבּ םיִריִשְבּ זעְלֶבְּב םיִתלֲאָה נפל םיִקֲׂשִמ
 אנע חלש ןְדיִּכ ןְרָג-דע ואביופ : : יתוְרְצְצַחְּ םִַּתְלַצמְבו םיֵּפְתְבּו
 אְּנעַּב הָוהְי ףַא-רַחַנס ירקְּבַה וטמש יִּכ ןּורָאָה-תֶא זחַאל ודיתֶא
 רַחִיַו יי :םיִהָלֶא ינפל םש תֶמָּיַנ ןוראָהד לע ידי חלָש-רָשַא לע ּוהָּכִו
 דע אָזְע ץֶרֶּפ אּוהַה םוקמל אְרְקיַנ אזְעָּב ץֶרֶפ הָוהְ ץֶרָפיּ דיִודְל
 ךיה רָמאל אּוהַה םּויַּב םיִמלֲאָה-תֶא יִוָד אָרייַו> :הֶּזַה םויה
 וילא ןִרְאָהתֶא ר ריִסָהְאַלְוי :םיִהלֲאָה ןֹוָרֲא תֶא יֵלֲא איִבֲא
 םיִהלֲאָה ןורַא Wns :יֵּתְנַה םרָא-דבֹ תיּבלֶא ּוהַטיַו דיִוָּד ריעְדלֶא
 תיִּבדתֶא" הָזהְי ְּךֶרָבי םישדַח .השלש ףתיִבְּב םֶדָא רבע תיָּבםָע
 ו רֶׁשֲא-לָכתאְו םָֹא-דבע

 ישרחו םיִזָרַא יצעו דיִוְּדְדלֶא םיִכָאְלמ רצ"ךלמ םריח לש 4
 למל הָוהְי ֹוָניִכֲהיּכ דיו עבו :תיְּב ול תובל םיִצָע ישְרֶחְו ריק

 /- :לֶאְרשי ומע רּובַעַּב יןתּוכלמ הלעמל תאַשנ"ייּ לאְרְׂשִי-לע

 :תֹונבּו יב רוע רנד דו לשוב םיִשָני דע דיִָד חַי
 ןָתָנ בָבֹוׁשְו 'ִעּוְמש םֶלָשּוְיִּב ּולְיּויָה רֶׁשֲא םיִדּולְיַהי תומש הָּלֲאְו
 עַמְׁשיִלֲאָול :עיִפְיְו גַפָבְו הָנְנְו :טְלפְלָאְ עּושיִלֶאְו רָחְבִיְוי :הָמלְׁשּו
 ףלמל דיִוָּד תַׁשְמְנִיִּכ םיִּתְשְלַּפ משו ס :טְלְפילֲאְו עָרָיְלָעְבּ

 דיו עמ רידא שפבל םיִתְשלפלָכ ּולעַיו לאְרָשודלּכל
 לַאְשיַוי :םיִאָפָר קָמַעְּב ּוסְשְפִיַו ּואָּב םיִּתְשְלְּפּו :םֶהיֵגְפִל אְָיו
 ול רָמאיִו יִדיְּב םָּתַתְנּו םייִתְשַלְּפלַע הָלֲעֲאַה רמאל םיִהלאַּב דיו
 ריִוָּד םֶש םֶּכִיַו םיִצָרְּפ-לַעַבְּב יּולעַיַוי: ִּדָיַּב םיִּתַתְנּו הָלע ּהָוהְי
 וארק ןָּכד לע םִיַמ ץְרְּכ יֵדָיְּב יביואדתֶא םיִקלֶאָה ץֶרָּפ דווָּד רמאינ
 רַמאיַ יֲֹהיֵהְלֲאזתֶא שבזי :םיִצְרּפ לעב אּוָהַה םֹוָקַּמַה-םַׁש

 7 * 6 ויָמָאְו | *16 טגז 6 יִּב; 25 6,3 'ַה"תֶא | 8 = 25 65 םיַעְנֲענָמְבּ
 םיִלְצְְָב | 9 * >65, 25 6,6% ןּוכָנ | * 1 ₪ ֹומְמְׁש cf ad 25 | 10 25 67 -םָע
 ןורַא ] זז 1 ? רָציַו sed cf Jon) 4,9( || 12 25 69 יא | 14 * > 25 6,11; 1? יִּתָגַה|

 <5 25 ותיבדלכ-תאו 'א 'ע תא | Cק 14, ז 5630 םֶריִח; 1 קזס 6 0 םֶרּוח 1
 ad 25 §,11 || 2 * 25 5,12 יִכְו | ל 25 1תכלמַמ אָשַנ | 3 * 25 5,13+-] םיִׁשְגַלְפ |

cf ad 5טל 6 25 דל ּודְלּויַו | 4 = 25 5,14 םידליַה | ל 6% 0006 3,5 אמ  
cf ad 3,655 || 8 6 66 ardvrnow, 25 5,17 aliter || 0 25 5,18 Wj;16,9 || 7—5  

D— | rr 2MSS 63 .םיי---, 0  guvéregov(av) ¥ éEexUéncav || ro K658%  
sed cf 6" (+ba-לעיו; 25 5,20 דִוָד אביו | * 325 5,20 יִנָפְל | 6 זר  . 

 (korn || 12° 25 521 'םֶהיֵּבַצע; 6 = ₪.
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 :יקְמעְּב יוטׁשְפיו םיִּתְׁשִלּפ דוע ּופיִסיויפ ם :יִׁשֲאְּב ּופְרָשיִו' דיוָד
 םהיִרְחֶא הָלֲעַת אל םיִהלֲאָה ול רַמאּיו םיִהְלאַּב דיִוּד דוַע לאש
 -תֶא יִּדֲעָמְׁשְּכ יהיו :יםיִאָכְּבַה לוממ םֶהָל ָתאָבּו םָהילעֶמ יבָסָה
 םיִהלֲאָה אצִייּ יהמֲחלמַב אצְת' זא םיִאְכַּבַה ישאָרּב הֶדָעַצַה לוק

 הג רשאכ דיה שעווי* :םיִתָשְלָּפ הָנֲחמ"תֶא תה נפל
 איי? :הָרְְגדַעְו 'ןועְבּגִמ םיִתְׁשִלְפ הָנֲחְמיתֶא "וכו םיִהלֲאָה
 :םִיוגַה"לָּכ"לע יִדְחַפתֶא ןֵתָנ הָוהיִו תוֶצְראָהלְכּב יָד

 םיִהלָאָה ןֹורַאל םיִקְמ ןבנ דְנָּד ריעב םיִּתְב וק-שעיוי 5
 ןורא-תֶא תאׂשָל אֵל דיִוָּב רַמָא זָאי :לָהָא ול-טיו
 םיִהלֲאָה ןֹוָרַא-תֶא תאׂשְל הָוהְי רַחֵּבוםֶבייִּכ םִיְוְלֵה-םִא יּכ םיִהְלֲאָה
 םֶלָשּורידלֶא לֶאְרָשְודלָּבתֶא דיִוְּ להו : :םלוע"רע ותרשלּו
 דיִוָד ףסָאוי ול ןִכַהרַׁשֲא EN הוהְי .ןוראזתֶא תולעהל
 ויַחֶאְו רֶׂשַה לאירו תֶהְק יִנָבְל* ס :םיולה"תֶאְ ןרהֶא יִגָּבתֶא
 :םיִרְׂשעו םִיַתאָמ ויַחֶאְו רָשַה היִׂשֲע יִרְרִמ יגל ס :םיִרָשַעְ האמ

 ינְבְל ס "םישלשו הֶאָמ ויָחָאְו רֶׁשֲה לאי םשרג ינָבְלל ם

 לֵאלָא ןורבַח נבל ם :םִתאָמ ויִחֶאְו רֶׂשַה היעמש ןָפְיִלֶ
 הָאַמ ויָמָאְו רָשַה בָדָניִמע לֶאיּע יִנְבְליִפ סם :םיִנֹומְׁש ויֲחֲאְורַׂשַה
 םיִגָהְּכַה רַתְיְבָאלּ :קורָצל דיִוָד אָרְקיַוי  פ :רֶשַע םיִנׁשּו
 רַמאִיִוי> :בֶדָניִמעֶו לָאיִלָאְו הָיַעמש לאֹויְו ּהָיָשַע לַאירּואל םיוללו
 סיעה םֶכיִחַאו םּתַא ּושְּקְתַה םָילל תֹובָאָה ישאר םַּתִא םֶהְ

er ... 

 הוה ירבדכ .השמ הו רשאכ םיִהלֲאָה ef תא לק

 דיִמָעְָל םיולה יִרְשְל לוד מאי | :'םָהיִלֲע תּוסּב יפת
 םיעימְשמ לצו תורגכְו יבש םיִרְרְָמַה םְהיִחֲא-תֶא

12 °° 25 aliter | 13 *619 (3MSS ut 25( || * 115 68 25 5,22 םיִאָפְר 'ִעּב | 
 | בפ | 5 65 םיִכּבַה (ג6 :5) | 15 * 6 25 524 יב | ל 25 ץֶרֲחַּת :14351

16 5 Vrs 25 5,25 דיו | ל 25 plan | Cp 15, 1 ca 201155 89 j2 || 2 516 8 

6 Hill; mlt MSS ₪04'הוהי | 3 6 םוקָמַה | 4 ן >6? || in 5—ro 6 partim al 
hab numeros | 7 4MSS םיִתאָמ || ir 61 Zabour | 12 4MSS + רשא םוקמ | 
39}? cVar ִמְל' vel potius ' הָּמָל | 5 GF+ éroiuoug || 15 “63 | : כב 

>6BAx לע' <6%, hoc vel illud gloss. 
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 לַאּודןְּב ןַמיַה תא םיֹוְלַה ּודימעינז ₪ ::הָחַמְׂשְל לֹוקְּב-םיִרָהְל
 :ּוהְיְׁשּוק"ןּב ןֶתִיִא םָהיֵחֲא יֵרָרְמ ינְּבןִמּו ּוהְיְכְרָּב"ְּב ףסָא ויֵחָאןמּו
 ולֲאיִחיִו תֹומְריִמְׁשּו ילַאיזעְיַו ןפ* והר םיִנָשָמַה םֶהיִחַא םָהָמַעְו5
 ּוהָיַנְקַמּו ֹוהלְפיִלַאָ והְיְתִּתַמּו ּוהָיַׂשֲעמּו והיָנְבּו .<בָאיִלַא יע
 ןַתיִאְו ףסא ןמיה םיֹרְרְׂשְמַהְופ :םיִרעוׁשַה 'לָאיִעיְו םֶלָא ידבעו
 לֶאיִחִיְו תוָמְריִמְשּו ילַאיזעו היְרַכְזוסי :עיִמשהל תֵׁשֲחְנ םִיַּתלצְמַּב
 ּוהיִתְּתַמּוי :*תומלע-לע* םיִלָבְנְּ ּוהָיְנְבּו והיׂשעמו בָאילֲאְו יִנָעְו
 תיִניִמְׁשַה-לע תוָרְנְכְּב ּוהיְזֹועְו לאיי םדָא דב ּוהְיְנקִמּ והָלְפילֲאְ
 :אּוְה ןיִבַמ יִּכ אָשַמַּב רפי 'אָשַמְּב םִיולַה-רׂש הְיְנַנְכּו>> :ַחָצנל
 לֶאְנַתְְ טָפָשויו והיִנָבְש4 :ןורָאל םירעש הָנְקְלֶא הָיְכְרָבּו
 תורצְצַחּב 'םירצצחמ םיִהְּכַה רֶזָעיִלֶאְו ּוהָיְנְבּו והיִרַכְז ישמעו
 דיִוד יהי :ןוְרֶאְל םיִרעְש "הָּיַחִיִו םֹדָא 'דבעו םיִהְלַאה ןורא י ינָפל
 -תיִרְּב ןוְרַאדתֶא תולעהְל םילהַה םיִפְלֲאָה יֵרְׁשְו לֵאָרְׂשִ ינקו

 םיהלָאָה רעב יהי  ס  הָחְמְשְּב םִנֲאידבע תיּבמ הָוהְ
 הַעְבְׁשְו םיָרְפ-הַעְבַׁש ּוחְּבְזיו הוהְי"תיִרְּב ןורא יִאְשְג םִּיוְלַה-תֶא
 ןורָאָהתֶא םיִאְׂשְנַה םיולַה-לְכָו ץ ץוב ליִעָמְּב לָּברְכַמ דיִוָדְול :םיִליִא
 :דָּב דֹופַא רידל םיִררְשִמה אשמה רשה* יִהְיִנֶכּ םיִרְרָשִמַהְ
 רפוש לוק הָעּורְתַּב הֶוהְיתיִרּב ןורא"תֶא םילעמ לֵאָרְׂשִולכו
 ןורא יהיו :תֹוְרֹנַכְו םיִלָבְנּב םיִעָמָשַמ םִיָתלְצְמְבּו תיִרְצְצַחְבּו
 ןֹולֲחַה דעְּבו הָפְקְׁשִנ לּואָש"תַּב לָכיִמּו דיְוְּב ריעדידע אָּב הֶוהְיתִיִרְּב
 ס :הָּבְלּב ול זָבִּתַו יקַחׂשִמּו דקרמ' דיו למה תֶא אֵרָּתַו
 רשא לָהאָה ךּותְּב ותא וגיצו םיִהְלֶאָה ןוְראדתֶא ואיביוי 6

16 dl ל (dittogr) | 17 6 וק' cf 629% )9 Casaiae cf 3) | 18 °°1c GPx 
(x. (סלומג by] (cf 20%; ןב >3MSS; nonn 155% זעי' sine 1; 9 sol ]Q) | 
5 dub; 6®)* (ם\)ושמג 5 Avi (sic 9( 1 Avaviag; in 20 65 96 )115*"5 ינוע 
Neh 12,9% (1ּגָע | 5 1 6 sMSSK= 6 (cf 20) '§} | % 6% >. EALgoX(a), sim | 
 [ 20. 21 61 40 18צ |  006 612120 | 1g °° GL inversא. --4 56 | 65 .6 6 <

  cf adתומילעדלע  kpupiwv 61155ד.  6X mepiל-ל || ( )0 et Ozielלָאיּועְו 1 20
ww 9,1; 46,1 | 2r 16 nonn MSS 6 1p), sed frt dl cf 18% et 16,555 j22°lc 

 ” || 24° 6'מַה רש  sic 8MSS 96; 6רשי, =  >6BAN || 5ל || 65 cf 27אָע 'ָנָוכְו
  1ל 6 םיִרְצְחַמ, א9%0% ? םיִרָצִצַחִמ ||  Zouvia ] 2000600 * Zwgeviaא.

 ||  6 64ה  6118 | 25 dlלאיעיו  vel )cf 6%הועיו ?  | > cf 18% | %1םיִרַצֹצֲחַמ
 || רש  6 67 solט cf 22 et 65% [6הינוכיח]) | = 1 'מְּב רש **6 ;65(*6122 * 27
28 6 avagwvodvreg | 20 * > pl MSS 2S 6,16 || ל 25 רֵּכְרַכְמּו זּנַפִמ . 



 1250 םימיהיוכה 23—16,2

 oe ו :הוהְ םֵׁשְב םעֶהתֶא לריו acid הלה תֹולֲעַהַמ
 רַּפְׁשֲאְו יח שיאל הָשֶא-דַעְו ׁשיִאַמ לֶאְרְשו ישיא-לכל
 ריזה םיִתְרשְמ םִיולַה- ןמ הָוהְייְוְרַא נפל ןתיו+ : יהְׁשיִׁשַאו
 והנְׁשִמּו ׁשאָרָה ףסֶא5 ס :לֶאְרשי יִהְלֶא הָוהיל לָלַהְּ תודוהלּו
 דבעו ֹוהְיְנְבּו בָאיִלַאְ הָיְתִּתַמּו לאחיו תֹומְריִמְׁשּו ילֶאיִעְי היְרכְז
 :ַעיִמשמ .םיַתְלְצְמְב ףַסֶאְו תורנְכְבּ םיִלָב יִלְבְּב ילָאיִעְיִו םֶדֶא
 :םיִהְלָאָהתיִרְּב ןורַא יִנָפל דיִמָּת תֹוָרְצֹצֲחַּב םיִנֲהְּכַה לֶאיזחְיְו ּוהיְנְבּוֿ

 הנה תוחהל שארְּ דוד ןַתָנ זֶא יאּוהַה םויָּבל
 ס | ויָחֶאְו ףסַאדדִיְּב

 :ויתלילע םימעַב ּועידֹוה ומָשְב ארק הוהיל והיפ
 :ויִתֹאָלְפְנ- לָכּב וחי ולדורָמז ול ּורישפ

 :הָוהַי יִשְקַבְמ בל חַמֶשי ושְרְק םֶשּב ּגלְלַהְתְה
 :דיִמָּת ויָנָפ ּושקַּב וּזעְו הוה ָׁשְרְ
 :ּוהיִפְיִמְּפְשִמּו ויתפמ הֵׂשָע רֶׁשֲא ויָתאלפָנ רָב

 :ויָריִחְּב בָקעְי יֵנְּב ודבע ילַארׂשי עֶר
 :ויט טָּפָשִמ ץֶרֲאָהלְכְּב ּוניהלֲא הָוהְי אּוָה
 :רוד ףֶלֲאְל הָנִצ רֶבְּב ותירְּב לול ורד
 :קחצ יל ותָעּוְבְשּו .םתְרְבֲאדתֶא תַרָּב רֶׁשֲא 6
 0 j a תיִרְּב לֶאְרשיל קחל : בק קעיל ָהְריַמַעַיַו יז
 Kein לְבַח ןעֶנְּכ-ץֶרָא תא + ל רפאל

 :ּהָּב םיִרָנְו טַעְמַּכ רָּפְסִמ יֵתַמ םֶכְתֹויְהַּבפ
 :רחא .םעדלָא הָכָלְמַמִמּו ױג-לֶא יוגִמ ְּלַהְתַיַוי

 = םיִכָלְמ םֶהיִלָע חכו םֶקְשָעְל שיא ינהל
 :ּועְרָתִדלַא יִאיִבְנִּּו .יִחיִשְמּב ּעְגַּתְלֶאי<

 :ותָעּושָי םֹוי-לָא-םּויִמ ּוָרְׂשַּב ץֶרָאָה"לְּכ הָוהיִל ּוריִׁשי
 Cp 16, 1 25 6,17 ו לעו | 2 25 6,18 + תואבצ | 326,09 .-לבל םִעָה
 ןומה || * 25 תַּלַח | < 65 ץ ךָחָא ? | 4 GBA א. auop(e)irny | 4 6 + תיִרָּב |

sed cf?) || 6 GBAל 67 היזעְו )1 4  | " cf ad 15,18. 20 et not3.1 לַאיֶנעְו  
 לָאיּועְו | 7 == 6? conjg 6 6 | 8 6% praem 9% || 9 6 +" הש רֶשֲא |

iY), 1 4 || 2 w ros,5 I'D | 13° 2MSS 500100 || זז 6  ebdokiavזס 6 דמצ  
 ׁש 105,6 םֶהְרְבִא | ? 6 וָדְבע;; ic vel postea ריִתִּב | 15 1 6 w 105,8 רכז )6
 רַכֹ) | 16 ש 9 'שיל | 18 Or w זס5,זז +"תֶא || Ig IMS 69 שש 2 'מָה-

 . 21 Var || (melius) שיא ָש 105,14 םֶדֶא | 22 ש 105,15 'ִנְל | 23 ש 2 ויל.
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 :ויָתֹאָלְפְנ םיֵמעָהלְכְּב ֹודֹובְּכייתֶא םיוּגַב ּוָרּפס +
 :םיהלָא-לּכ-לע אּוָה אָרְונְו דאָמ לֶלֶהֶמּו הָוהְ לוד ל יִכ5
 :הָשָע םִיַמָׁש הָנהִיו םיִליִלֶא םיִּמַעָה יהל יכ6
 :ּומְקְמְּב יהָוְדָחְו זע ויִנפְל = רֶדָהְו דֹוָה7

 זו דֹובְּכ החיל ּבָה .םיִמע תְּפְשַמ הוה ּוָבָהי
 ריָנְפְל 'ּואָבּו הָחְנִמ ּוָאְׂש יֹוָמָׁש דּובּכ הָנהיל ובחיי

 ץֶרָאָה"ִלְּכ "ֹויָנָפְלִמ ּוליַחְי :שֶדְקתַרְַהְּב הָוהיִל ּווָחְּתְשה
 :טוָמִּתְִלַּב לֵבַּת 'ןוּכַּתִףִא
 :ִדְלֶמ הָוהְי םִיֹוּגַב ּוְרמאִיְו ץֶרָאָה לַגַתְו םיִמַשה וחמש
 :ץֶרָאָה] זוּבירַׁשֲא-לכְו יהָרָשַה ץלעיי ראולמו ל םיַה םַעְרָי*
 *-תֶא טופשל 'אָביְּכ הָוהְי נפל ירעיה יצֲע יּוְנָנַרְי ז 5
 :וּדְסַח סלע יִּ בוט כ הָוהיל והא

 : :הוהיל לֶלַהְו ןֵמָא הק ורמי

 ןגָפל תָֹשִל ויִחֶאְלּו ףַסֶאָל הָוהְתיִרב ןורָ יגל םֶש"בְזעי
 םיִשָש 'םֶהיִחַאְו םֶלֶא ידבעו :ֹומויְּב םוי"רבְדל דיִמְת ור
 ןהפה קוֶדָצו תַאְופ :םיִרַעָשָל "הָסחַו "ןּותידְיְְְּב םֶדָא דֵבֹעְו הָנֹומְׁשּו
 תּולעַהְלפ :ןועְבְנְּב רָשַא הָמָּבַּב הָוהְי ןֵּבְׁשִמ ינָפְל םיִנָהְּכַה ֹויָחֶאְו

 %% ד -

 בּותְכַה"לְכלּו בֶרֲעָלְו רקבל דיַמָּת .הָלעֶה חַבְזמלַע הָוהיל תולע

 רָאָּו ןותודיו מיה מִי :לֶאְרְשודלע הָוצ רש הוהְי תות
 :ּוְּסַח םֶלועָל יִּכ הָוהיל תודֹוהְל תומָשְּב 'ּובָקִנ רֶׁשֲאי םיִרּורְּבַה
 ריש יִלְכּו 'םיִעיִמְשַמְל םִיַּתְלִצִמּו תֹוָרצֹצֲח "ןותּודיו ןְמיַהי םֶהֵּמְעְוצ

 + 246% | * >ש 963 | 26 6 וניהלאו | 27 * 6 ש 966 תֶרָאְפַתו | * ₪
 ש ושְדְקַמְּב | 29 = >65א | ל 69 ּואיִבָהְו | < ש 968 ויָתֹורצַחְל 65%
 תצָחב 30 * w || (GL ev karoiknrnpiw) 969 וויִנָּפִמ | ל 1 6 6ל כת; cf ad בז
 31 °° w 96,10 ante ףא 30 i (etרמא( | 32 "* 6 'ה ;Pa ש 96,12 יִדָש זלעי |

 33° .i | ל ש :רעָי | < ש 9633 ל | % ש + אָב יִּכ | *>ש |
 35 = ש 106,47 ּוניַהלֲא es | ל >69* | < > ש | 36 = 6 לְלַהיַו ..רַמָאְו |
 38 *סו 15,186* | P SS xl; 1 sic, vel potius ins antea 65 et dl 'א 'עו

GF Zaddoux | 40 6 + vb nonn ||:ודי | 39 ' posterius || 9 nonn M550 
 4r1°6"T,id4z | ל7ל >6 | 42° dl 6 65%% (6F + vb nonn) | ל 1 6

cf 15,19.6 עיִמשַהְל  
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 ותיִבל ׁשיִא םעֶהלָכ וכלי רעשל ןּוִתּודְי יִנְבּו םיִהלֲאָה

 ס :ותיִּבדתֶא ְּרָבל דיִוָּד בסי

 איִבָּנַה ןְתְנלֲא דיִוְּד רַמאיַו ותיִבָּב דיִוָד בֵׁשְי רשאּכ יהיו 7
 :*תּועיִרי תחת הָוהְי-תיִרְּבי ןוראו םיִזְרֲאָה תיִבָּב בש יכנא "הָּגַה

 מע םיִהלֶאָה יכ השי ְּבְבְּב רש לכ ריוזלֶא ןתָנ רֶמאַי
 ךל+ :רמאל ףןָתְנ"לֶא םיִהלֲא רֶכְּד יַהְיו אּוהַה הֶלָלִּב יִהְיַי ם

 תִיַּבַה יִל"הָנְבִּת יִהָּתַא אלי הָוהְי רָמָא הָּכ יּדְבַע דיִוְּדדלֶא ּתְרַמְאְו
 לֶאְרְשִיתֶא ייתילעה רֶׁשֲא םויַה-ןַמ* תֶיַבָּב יִּתְבַׁשִ אל י5 :'תֶבָשל
 -רֶׁשֲא לָכְב בשמו לָהֲא-לֲא לָהֶאַמֹי הָיְהֶאְו הָּדַה םויה דע
 לֵאְרְׂשִ ייֵטָפׁש דַחַא-תֶא יִּתְרַּבִּב "רָבְדַה לֶאְרָשידלֶכְּב יָתְבַלַהְתַה
 :םיִזְרֲא תיֵּב יל םֶתיִנָבְ"אְל הָמְל רמאל ימע-תַא תוערל יִתיְוצ רֶׁשֲא
 יִּתָחקל ינ יִנֲא תֹואָבְצ הָוהְי רַמָא הָּכ דיל ִּדְבעְל רמאת הפ הָּתַעְוז
 ְךּמע הָיָהֶאְול :לֵאָרְׂשִ יִמַע לע דיִגְנ תויָהְל ןאצה יִרְחֶא"ִמ הָּוְגַהְמ
 יםׁש לל יִתיֵׂשְעְו יֵדינּפמ ףיֵוָא-לָכיתֶא יתיִרְכִאְו ָּתְכַלָה רֶׁשֲא לכְּב
 ּהיִּתְעַטְנּ לארי יֵּמעְל םוקמ יִּתְמַׂשְוְפ :ץֶרָאְּב רשא םיִלודגַה םַשְּכ
 רַשאּכ יותלבל יהָלְועדינב ּופיָסוידאְְ דוע גר אלו ויִּתְחַּת ןכֶשְו
 לארי ימה לע םיִטפש יִתיִוצ רֶׁשֲא יםיָמימְלווס :הֶגֹוׁשאְרְּב
 היָהְווי :הָוהְי ְךְליהָנְבִ תב ל ד דָגַאְו ףיבֹואלכ-תֶ יִתְעִנְכַהְי
 ףירחא ְּךעֶרודתֶא יִתומיקַהְו ףיִתְבַאדמע לתָכְלְל ךיִמָ ינָאְלַמ ב

come 

 תִיָּב יּלהָנְבִי אּוה< :ֹותּוכְלַמ"תֶא יִתֹוניִכֲהְו יּינְּבִמ הָיְהָי רשא
 יִלהְיְהְי אּוָהְו בָאָל וָלְדהְיְהֶא יִנֲא :םָלֹוע"דע וָאָסִּכיתֶא יֵּתְננָכְו
 :"ףינפְל הָיָה רשאמ' יִתוריסַה רֶׁשֲאּכ ומַעַמ ריִסָאאְל יִדְסַחְו "ןֶבְל

 -רע ןוכְנ ְָ ואָסַכְו 'םלּועָה"דע יִתּוכְלמְבּו יִתיִבּב 'והיתְרעהו +
 -לֶא ןָתָנ רֵּבַּד ןּכ הזה ןווָחַה לָכְכּו הָלֲאָה םיִרָבְּדַה לכְּכי5 :םֶלוע

 Cק 17, ז * 25 7,2 הֶאְר | ל-ל 25 הָעיִרוַה ְּךֹותְּב בַשי םיִהְלָאָה | 2 25 73+
 ףל | 3 6155 3 + איִבָּנַה | 4 == 25 7,5 הָּתַאַה | * 6 25 יִּתְבָשְל תִיַב |
 5 *= 257 6יִתֹלֲעַה םּויִמְל | * מפ? שמ לֶא 619. 25 'ָמְבּו לָהאְּב ְֶלַהְתִמ ₪4 6
 siמe 'תמ) | 6 * 6 רָּבַדַה | 68% 25 7 יִטְבָש | = 25 + ׂשַײתֶא | 7 25 8

GPAs25+ לוד | 9 3  $ trsp huc? || > 7MSSרַחַאַמ | 8 * 5 9 הָתְר-- | ל  
 we |P6257,10 ותונעל | דס = 41 ו 61 6 25 | ?-ל 25 7,: למ ףְל יִתחיִנַהְו
 - | (e 65 x. abegw ge )* cor= = ךֶלִּדִנַאְו | 516 25 'ב יִּכ | * 5 הֶׂשֲעְ |
 11 * ‘4 6 25 7,נ2 ּואְלִמִי | ל 65% 25 ָּתְבַכְׁשְו | < 6 25 ְּףיעַּמִמ | 1225 1%
 יִמְׁשְל | 13 5 6** 66 Aaov (1 viév?) | b-b 2S 7,15 aliter | 14 3 6A חוטדששטט

‘cf2S 7,16 6 . ךֶתיִּב ןמאָנְו | ל 25 + ְףיִנָפְל et postea 2. pers. 
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 יֹנַא-יִמ רָמאיַו הָנהְי ונפל בָשיו דיִוְדְְלָמַה אבן ם ::דיְִּ
 תאָז ןטְקִּתוי :םלָה-דע יִנָתאיִבַה יּכ ותיב יָמּו םיִהְלָא הָוהְ
 ירִותַּכ יִנָתיִאְרּו קוחרמל ךּדְבעְתיּבדלע ךֶּבִדִּתַו םיִהלֲא ְּךיֶניֵעְּב
 דוְבְכל ךילא דיִוָד דוע ףיסוי-המיצ :םיִהלֲא הָוהְי "יהָלעְמַה םָדָאָה
 לכ יִדְבע רּובֲעּב הָוהְיי :ָתעָרְי ְךֶרבע-תֶא הָּתַאְו 'ִֶּּבְבַעְתַא
 *הֶזהְיכפ ;תָלְְגַהְלָּכ-תֶא עיִדהל תַאְּזַה הָלּודּגַה ל תֶא ָתיִׂשָע
 למָויז ּונינְזָאַּב ּונְעַמְׁשרַׁשֲא לבב תלו םיִהְלֶא ןיִאְו ךומְּכ ןיִא
 םַע ול תֹוּדַפל םילֲאָה ֵַּלָה ׁשֲא ץֶרָאְּב ידֲחֲא יג לֵאָרׂשִי ָךְמַעְ
 ָתיִדַּפ-רְׁשַאי "מע יְנָּפִמ ׁשגְל תואְרוְגְ תו םֵׁש יל םּושְל"
 הָּתַאְו םָלּוע-דע םעל ךלולֲאְרְשִי ךֶמע-תֶא ןתתו> :'םיוג םִיַרְצַמַמ
 -לע תְרָּבּד רֶׁשֲא רַבְּרַה היהְי הָּתַעְוג :םיהלאל םֶהָל תיִיָה הָוהְי
 לנו ןַמָאנְו=צ :ָּתְרַּבְּד רשאּכ הֵׂשֲעַו .םלועדרע מאי ותיב-לעו : ָךֶּרְבַע
 לֵאָרְׂשִִל םיִהלֲא לֵאְרְׂשִי יִהלֲא תואָבְצ הָוהְי רמאל םָלֹוע-דע מש
 ןָואתֶא תי יֵהלֲא הָּתַאויִּכ5 נפל ןוכְנ ךדבע דיִנָּד-תיֵבּו

 הָתַעְי יל לפה יע אָצְמ ןילע "תב ול תבל ב
 הָּתַעְו :תאְּזַה הבוטה ְךְרְבעלע רּבַדְּתְו* םיִהלֲאָה אּוִההָּתַא הוהְי
 הָוהְי הָּתַאיִּכ נפל םלועל תויָהְל ףְּבע תיִּבדתֶא ילרבל ּתלַאוה"
 ס :יםלּועל ְָרבֶמּ ְתכֹלּב

 תג"תַא "חיו םעינְכיַו םיִתְׁשלְפיתֶא נד ךַ ןּכייִרֲחא יהיו 8
 דיִודְל םיִדָבִע בָאֹומ ּויְהִינ בָאומ-תֶא ךיִנ :םיִּתְשְלַּפ דִיִמ 'ָהיֵתֹנְבּו
 ותְכְלּב יהָתַמֲח הָבֹוצדְלַמ ירְזעְרַדֲהתַא דִיִנָ יו: :הָחְנִמ יִאָשְ
 תַעְבשְו יבָכְר פלא ונָמִמ דיִוָּד לכל ;יתַרָ רַהְנִּב ודי יביִצַהְ
 בֶכְרָה"לַּכתֶא י דיִוָּד רָקַעְיַו יל ׁשיִא ףלא םיִרְְֲׂו םיִׁשָרּפ יםיפלֶא
 ירערדהל רוזעל 'קשָמְרִּד םֵרַא "אביו5 :בָכָר הֶאְמ ּונָמִמ רֶתויו

  cfאה תַרֹוּת תאזו,  crrp; 2Sםֶלּוע 6) | דל * 25 7,19+ דוע | מ-5 6 16
ad 2S || pl MSS Ting; 6 6ט 62006 (Nh) 695 98 gel KaradkeyeTa 
(vepwroe) || 3 6 יִנֵלֲעֵּתַו | 18 = 1 6 25 7,20 רֵּבַדְל; 6 דָּבַכְל | 19 * 27% 

  b 68 | 20 3 25 7,22+vb nonn || b [ 6 mlt MSS 8ףרבד (68%א סm) || לז
  | 1לכְּכ | 2ז *1 6 25% רַחַא | 25723 ּוכְלָה | = 16 25 דל 'לְו (6 ול 25

  | 23 5ויָהְלאָו | 22 25 7,24 ןנֹוכּתַו  ₪ ins ₪6 6 25יזג  | >> gloss || 1ומע
  | 26 25 4ל 25 4- ּבְלדתֶא |  || 24 < 25 7,26 | 25 *25 7,27 aterםקַח 7,25

 |  25 liter | Cp 18, 1 * 21185ָךָרֶבּו לָאֹוה || ל- nonn | 27 ** 25 7,29 5לט +
  |" <25 | 5 5ךִוָד | ל 25 הָּמַאָה גְתִמ | 31 55 2583 'ָךְדַה + 81 25 3

  (sicמד  al locל |  || 5 * 25 8,5 RIביִשָחְל | % >25* | 4 * >25 8,4 | ל 25 לסס
nonn Mss) | > 61 3%; 16 in vs sqq. 
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 ירוד םָשָי< :שיִא ףָלֲא םִָגְׁשּודםיִרְׂשֲע םֶרֲאּב ליִָד יו הָבֹוצ ְּךֶלֶמ

 הָוהְי עשיו הָחְנמ יִאשְנ םיִדבע דיל םֶרא יֵהי יקְשמְרּד םראב
 לַע ּויָה רֶׁשֲא בֶהּנַה יִמְלׁש תא דיֹוָּד חקיוז ָלָה רֶׁשֲא לֶכּב דיודְל
 רֶוְעְרַדֲה רָע "ןוכמּו יתַחְבְּטִמּוי :םֶלְשּוְִי םֶאיִבְיַו רֶזַעְרדַה יֵדְבע
 -תֶאְו תׁשֹהְנַה 'םָיתֶא המלָש הָשָעּ הָּב דֶאִמ הַר תֶשָחְ נד חָקָל
 יִּב תַמֲח למ "ועת עמשַופ ם יתָשְחְּנַה יֵלְּכ תֶאְו 'םיִדּומַעָה
 -'םֶרודַהתֶא חלש :*הבוצְְּלמ" רזערדה ליַח"לָּכתַא דיִוָד הָּכִה
 םֵחלָ רֶׁשֲא לע וכְרבְלְו םולשל ול- ילואָשל דיִוד למלא ֹוָנְּב
 ילּפ ילכו רזערדה הָיָה עת תֹוִמֲחְלִמ ׁשיִאיִּכ ּוהָּבִיַו עדה
 -םע היהיל יִוְד ְךֶלַמַה שילקַה םתאדםניי :תֶׁשְחנּו ףָסָכְו בֶהֶז
 ןומע יֵנְּבִמּו בָאומְמּו םודֲאַמ ים -לּכִמ יאָשָנ רֶׁשֲא בֶהּזַהְו ףסכה
 םֹודָא-תֶא הָּכַה יהּיּורְצְּב ישאו :יסלמעֶמּ םיִתשלְפַמּו
 דלָכ ָנְהִַו םיִביִצָנ םודָאְּב םֶשָּיַויי ףֶלֶא רָשָע הָנֹומְׁש תלמה איִנְב
 לה רֶׁשֲא לָכַּב דיִוְדיתֶא הָוהְי עשוי דיִודְל םיִדָבַע םוְדַא

 וד ד

 :ֹומֲע"לָכְל הקָדְצּו טּפְׁשִמ השע יהיו לָאָרְׂשוהלְּכ- לע דיִוְּ למי

 יוד :ריכְזמ דּליִחאְְּב טּפשוהיַו אָבצַה-לע הֶיּורְצְּב בָא
 ּוהְיְנְבּויז :רפוס יאַשְושְו םיִגַהְּכ רָתיְבֶאְּב יִָּלמיִבֲאו בּוטיחַאְּ
 פ = למה יל םיָנְׁשאָרָה דינּייִנְבּו יִתלְּפַהויֶתַרְּכַה-לע עֶדֹוהיְּב

 ָנְּב 'ְּלֶמִיִנ ןומעינְּב ךְלֶמ 'שָחְנ תֶמינ ןכייִרֲחַא יִהְיַני 9
 ויִבָא הָשָעְ"יִּכ שָחְנְַּב ןּונָח-םעו דָסָחְדהָשַעֶא דיִוָּד רָמאיִו :ויָּתֲחַּת
 דיִוד יִדבַע ואביו ויָבאדלָע ומַחְנְל םיִכָאלמ דיו .תלָשי דָסַח יִמָע
 ונח ןומעדינב יִרָש ּורָמאיוּ :לומחנל נחל ןֹומעדיִנְּב ץֶרָאזלָא
 רּובעּב אלה םיִמֲחְנִמ ל חֶלָש-יּ ךיֶניְִּב ךיִבָאדתֶא דיָנָד דָּבַכְמִה

 ןּונָח חקיוי ם = :"ףילא ריְִבַע ואב ץֶרָאָה לגרלו ּךַפהלְי רחל
 6 * ins c 115% @™s) Vrs 25 8,6 םיִביִצְנ | ל ₪ 55 | 5 25 'ִּתַו | 8°25 88*
 חַבַטִמ || ל 25 יַתֹרַּבְמּו; 6 6. 6< ד. Aekrdv חס\6(ן)שצ || 5 ”Var םי | 5 3 +

ro * 6? ldoupau 67 Adwpau 2Sף * 25 89 יעת | °° >25 ||  | boves aeneos 
 8,104 םָרֹוי; 11 vel( ₪ םֶרְדדַה) | * 0 דלֶאָשָל | 51 ₪ 6 28 יָה ודב |
 xr 25 8,11 שידה | 5.5 25 + vb nonn || r2 1 (cf 25 8,13( ובושבו | 16 * 65
 א. Zabdour || ל r2MSS Vrs 25 8,17 'nַאו | < 25% הָיָרְׂשּו | 17 * תסתת

Cp 10, 1ִּפ לעו (טגוטס 'ִּפַהְלעְ | ** 25 8,18 ּויָה םיִנֲהֹּכ | ' MSS 
 25 16,1 | * 4MSS 65 25 + [נָח (6 ןְנֶחִּכ | 2 * 6 25 :ס,2 רֶׁשֲאַּכ | | 25> 

 . 3 25 103 + םֶהיִנדַא | ל? ft trsp (cf 25) vel 1 רפחלו קז ךפהלו | < 5
 ריִעָה (6 קזס ךפהלו) | 4 3 ונילא.



19,5—20,1 CHRONICAI 1255 

 יהעְׂשְפמַה-רע יִצָחַּב םֶהיודמתֶא תֶרְִיַו יםהלניו יָה יַדְבַע"תֶא
 -יּכ םָתאָרקִל חלְׁשו ֹיִׁשְנַאָה-לעי דיודל ודיני גבל :םחלשיו

 -רַשַא רע וחריב בש למה רָמאּו דָאְמ םיִמְלְכנ םיִשָנַאָה ו
 "מע ּושַאְּבְתַה יכ ןומע יִגְּב ואריו* | םָּתְבַשְו םֶכְנְקְז חַמצְ
 םֹרַאןמ םֶהְל רֵּכְׂשִל הָקָכרַּּכ ףָלֶא ןומע יֵנָבּו ןּונָה חלשיו דיְִּד
 םונְׁש םהְל רכש :םיִשְרַפּו בָכָר הָבֹוצִמּו הָכְעַמ םֶרַאְדְִמּו םִיִרָהְנ
 ינָפל ּונֲחיִו ואביו ומַעְדתֶאְו הָכעַמ מתאו בֶכְּר ףַלא םיִשלְׁשּו

 עמשיו* ס :הָמְחלִמַל ּאָבו םֶהיֵרֲעמ ֹופְסֲאנ ןומע ינו אָבְדיַ
 ןומע יִנָּב ואצַנפ :םיִרוּבְּגַה אֵבַצלַּכ תַאְו בָאוידתֶא תַלָׁשיַו דיֶנְ

 :הָדׂשִּב םָּדְַל ּואְּב"רׁשֲא םיִכָלְמַהְו ריִעְה חַתָּפ הָמָחְלַמ וכְרעיו
 רַחְבִַו רֹוחָאְו םיִנָּפ ויִלֶא הָמְחְלּמַה"יְִפ הְָיָהִיַּכ בָאװ אָרְיַ
 ןַתְנ םֶעָה רֶתָי תֶאְויי :םָרא תאְרְקְל ְּךְרעיו לֵאָרְׂשְִּב רּחָּבלָּכִמ
 קזֲחָּת-םָא רמאיני :ןומע יִנָּב תאַרְקְל 'וכרעינ ויָחָא "יִשְבַא דִיְּב
 :ףיתעשוהו ממ קמ ןומע יֵנְּב"םָאְו הָעּוׁשְתַל יל תיִיָה םֶרֵא יִּנָמַמ

 סוני יהמחלמל םָרֲא ינפל ומְעְרָשַא ( םעהְ באו wan :הָׂשעְ
7% 

 יִשְבַא יִנָּפִמ 'םהְדסנ וסּוניו יםָרֲא סָנדיִּכ ּואָר ןֹומע יִנָבּו5 :וינָפִמ
 יִּכ םֶרַא אָרְיַו5 ם :םלָשּורְי בַאוי אביו הֶריִעָה ּואבינ ויחֶא
 רבעִמ רֶׁשֲא םֶראדתֶא איציק םיַכָאלַמ וחְלָשיַו לֶאְרְי נפל פג
 ףסֲאַינ דיו דיל :םֶהיִנַפל ירזערדה אָבְצִררַש יףפושו רַהְּנַה
 ףרעיו 'םהלא רע יהל אָבִיו ןּרְריַה רבעיו ָאְרשולָּכתֶא

 לארי ןגפלמ ֶרא סי ומ ומחליו הָטַחְלִמ םרא תארקל רי
 יִלְגַר שיִא ףֶלֵא םיִעָּבְרִאְו בֶכְר םיִפְלִא תַעְבַש םֶראְמ דיוָּד גרהינ
 נפל ּופּגִנ יִּכ רֶזָעְרִדַה ידְבַע ּואְריופ :תיִמַה אָבְצַהרַׂש ךפוש תַאְו
 -תֶא עישוהל םֶרַא יהָבֲאאָלְי ּוהדבעיו דיִוָּדםַע ּומיִלְׁשיַ לֶאְרְשי
 תעל הָנָשַה יתְבּושּת על" יהְיַוי 20 :דוע ןוָמַעְדיִנְב

Moidaga |ָיַתֹות | 5 = ל-* > 25 10,5 || 7 6569 D25  * || aliter4 5 25 104  
 8 1 c 684 אָבְצ (25 107% אָבָּצַה) | 9 25 זס,8% רעָשַה .| זז * 21 16 יִשיִבַא

raperdzaro (cf 10, 11) || °° 5ךר-- || 14 5 6 <.  cf 11,20 || * GALS 25 ro,r0 
 10/13 'ֵאַּב 'מַל | 15 = 5 (6[ 65*) בָאְי יִנָּפִמ vel dl c 25 10,14 ויחא | 5-ל >25 | .

 16 * 2S 10/15 ףָנָב | ל 25 6 אציו ('דדה) רועֶרַרַה חלשיו | = 25 םֶליִח ואביו
 ךבושו || % םספמ MSS 'דדה cf 18,3 | :7 * 16 25 :ס,זל הָמאָלָח | + 41 6

Cp 20, 1%°2S 11,1 'n?.1 וארו | g °° 25 ro,19611-955 | 18 25 10,18: לסס ||  



 1256 א םימיה ירבד 21,8—20,2

 -יִנּב ץֶרֶאְזתֶאו תַתְׁשִַו אָבָּצַה ליִחתֶא בוי גַהְנִיַו 'םיִכְלְמַה תאצ
 הָבִרתֶא בָאּוי יו םֶלָשּוְריִּב בשי ריִוָרְו הָּבַר"תֶא רצו אביו ןומע
 \ הָאְצמיַ ושאר לעמ יכל" תַרַמע- תֶא דיִוָּד חקיוי :ָהָחְרָהּיַ
 ריִעָה ללָשּו דיו שאר"לע יִהִּתַו הָרָק ןְבֲא ּהָבּו בָהְז"רַּכַּכ יֵלְָׁשִמ
 הָרָמַּב ירׂשיַו איַצֹוה הב"רְׁשֲא םֵעָהתֶאְו :דאמ הָּבְרַה איִצֹוה
 בשיו ןומעיִנְב יִרָע לכל דיֹוָד הֵׂשֲעַי ןכו 'תורגמבו לֶזְרַּבַה יצירחְבּו
 הָמְחַלִ דָעֶּתוי ןכדירחא יהי< | ם  :םִלָׁשּורי םַעָהילְכְו דיו
 ידילימ ייּפָס-תֶא 'יִּתָשְחַה יֵבְּבִס הָּכַה זָא םיִתְׁשְלְפםע יִרֶזְנְּב

 לא ךו םִתְשלְפיתֶא הָמָחָלַמרעיהַתַ = = :יועגכ "אפה
 :םיִגְרֶא רֹונֲמַּכ ותיִנֲח ץעו יִּתַּנַה תֶיְלֶג יִחַא יִמָחְלְתֶא "רועְידְּב

 -שש ויָתעְּבצאְו הָּדַמ ׁשיִאויָהְיַו תַנָּב הָמְחְלִמ דועדיַהְּת5ַ ס
 לֵאָרְׂשִי-תֶא ףֵרָחְיַו7 .:אָפְרַהְל רלוג אּוה"םִנְו עַבְרַאְו םיִרְׂשֲע ׁשֵׁשְו
 ית אָפְרַהְל ולו לא :דיִוָד יחא אָעְמְשְּב ןְתָנֹוֲהְי ּוהָּכִיִו

 פ = ויָדְבְעדְְבּו דיְְּדידוְב ול
 :לֶאָרְׂשִי-תֶא תונֶמְל דיִוָּתֶא תֶסְיַו לאְרְשוילע ןַמָש דֹמֲעַיַוי 1
 רַאְּבִמ לֶאְרָשְיתֶא ּורפס ּוכָל םֶעָה יִרָשלֶאְו בָאוידלֶא דיָנָּד מאו
 ףסוי בָאוי רָמאיַי :םֶרּפְסַמדתֶא הַעְדֲאְו יא ּואיִבָהְו ןֶדְדדעְו עב
 ינדאל םֶלָּ למה ינדַא אלה םיִמָעִּפ הֶאַמ הכו ומעל הוה
 -רַבְדְו :לֶאְרְשיל הַמְׁשַאל הָיִהְי הָמל יֹנדַא תאז שבי הָמָל םיִדְבעל

 לשר אָ לאְָׂשִילְכְּב לתו בָא אציו בָאּויילע קח למה
 ףָלֲא לֵאָרְׂשִילְכ יֵהְיַו דינְּדלֲא םַעָה"דְקְפַמ רַּפְסַמ-תֶא בָאוי ןֵתינ
 םיִעָבָשְו תואַמ עֵּבְרַא הָדּוהיִי בֶרָח ףלָש שיא הָלֲא הָאַמּו םיִפְלֲא
 בֵעְתְניִּכ םָבֹותְּב דָקְפ אָל ןמְיְגִּו יול :יבְרָח ףלש ׁשיִא ףֶלָא
 רֶבֶַּה"לַע םיִהלֲאָה יניִעְּב ערק :בָאֹוידתֶא ּךָלָמַה"רבְּ
 דאְמ יִתאָמְח םיִהלֲאָהלא דיוָּד מאיו ס :לֶאָרְׂשִ-תֶא יו הזה
 יכ ףבע ןוָנעיתֶא אָנירְבעַה הָּתַעְו הגה רֵבְּדַהתֶא יִתיׂשָע רֶׁשֲא

 *5'רז ( --

‘ng? cf adתֹורָזְנַמְבּו | 410 2 21,19 0 63) בגב 'ִלָמ דוע יֵהְּתו ו ל 6?  
cf 256 ועיִנְכִיַו | + 5 Aםיִאְפְרֶה | <  mit Mss Edd27,1 | 5 25 ףס | % r 

 21,19 | 1c Q* 68 ר; א רועי | ל cf ad 2S 21,21 | 8° Seb 25 21,22 הַא |
vb nonn || Cp 2r, 3 6+vb nonn 6) 25 243 | 4° <6% | 5 °° >6BA6+  

>. (add?) || 6 65 karioxudev (cf 4), 6 karerdxuvev. 



21,9—24 CHRONICA I 1257 

 "רַב לע הנ נא שול הוי מא כ רפאל דוחא תרד
 -הָּכ ול רמו דינְדלֶא דָג אָבִיו :ִָּליהַשַעָאְו הָנֲהִמ תחא ָךל
 םיִׁשָדֲח הַׁשלְׁש-םִאְו בָעְר םיִּנָש שולָשדםַאי ליבק הוהְי רַמָא
 בֶרֶח םיִמָי - תָשְלַש-יָאְו תֶגָשַמְל'ו יב בֶרֲחְו ךיֶרְייִנְפִמ יהֵּפְסִ
 הָּתַעְו לארשי לבג לָכְּב תיִחְׁשַמ הָוהְ אלו ץֶרָפַּב רָבָדְוו הוה

 יילירע דע דוד מאני  ם :רֶבָד יחְלשתֶא בישְא-הָמ האר
 -לַא םֶדאדדִיַבּו דאָמ ֹויָמֲחַר םיֵּבַריּכ הָוהְיְדדְיְב אָנהְלְּפֶא דֶאָמ
 :שיא ףלֶא םיִעְבָש לֶאְרְשימ לפיו לֵארׂשיְּב רֶבָּד הָוהְי ןֶּתיַו :לּפָא
 הָאְר יִתיִחְׁשַהְכּו ֿהְתיִחְׁשַהְל לֶׁשרילוךאלמ וםיִהלֲאָ לשיר

 ףרה 'הָתַע בר תיִחָשַמַה אלל רָמאיַו הָעָרָה-לַע םֶחָנִַו הָוהְ
 דיִוְד אָשּיַנ5 ס :יִסּוביַה "נט ןרגיסע ידמע הָוהְי ְּךַאְלַמּו די
 םִיַמְׁשַה ןיִבּו ץֶרָאָהי ןיִּב דמע הָוהְי ְךַאָלַמתָא ארו ויניִעדתֶא
 םיִסְכִמ םינקְזַהְו דְְָּ לפיו םֶלָשּורידלע הָיּוטְנ ּודיְּב הפולש וָּבְרַחְו

 יִתְרַמָא יא אלה םיִקלָאָהִלָא דד רָמאויז :םָהיגּפ-לע ישב
 הָמ ןאָצַה הָלֶאְו יתוערה עֶרָהְו יִתאָטְחְרֶשַא אּוָהיִנַאַו םעָּב תֹונְמַל
 :הָפּגַמָל אֶל ָּךִמַעְבּו יִבָא תיִבְבּו יִּב ףְדָי אנ יִהְּת יהלֶא הָוהְי ּושַע

 ריֹוָד הֶלַעַי ו ִּ דיִוָדְל ראל דג" לֶא רַמָא הָוהְי אלי ס
 דגרַבְרַּב = לעיר .יִסָבַוה גרא ןרנְּ ההיל ַחָּבְזִמ סי

 טו ןנרָאידע ריח אב :םיִּטֲ שד גר יָת וע יב
 :הָצְרִא םִיַפַא דיְוְדְל ּוחָּתְשִיַו 'ןֶרגהְִֶמ" אצינ ידיודדתַא ארו ןֶנְרֶא
 הָוהיל חָבְזמ וְּבדְנְבָאְו ןרגה םֹוָקמ יִ"הָנְּת ןנְרָאלָא דיוָד רמו
 ןֵגָרָא רמי :םעָה לעמ הָּפַגַּמַה רֶצְעַתְו יל ּוהָנְּת אָלְמ ףסֶבְּב
 רֶקְּבַה יִּתַתְנ הֵאְר ויָניֵעְּב בוטה ּךָלָּפַה יגרַא שעְו ףָלחק רידא
 רמי :יִּתָתָנ לכה 'הָחְנמַל םיִטחְהְו" םיִצֲעָל יםיִנְרֹוְּמַהְו תולעל
 "רֶׁשֲא אָׂשֶאדאְל יִּכ אָלְמ ףַבְּב הָנְקֶא הֶגְִיִכ אל ןְגְרָאל יָד ְךֶלַמַה

b> Gr24,13 (הְֶבסִ |  ro 11MSS 697 2S 24,124 bi | 12 * 1 6 60 2S 
xaradwwkew de מ ; 1 6 2S NNT םָאְו || 13 6+ kai (דטסדס + *) ד6 דקו | 15 * pl 

MSS ִבּו | ל 6 60 | * 5 24,16 הָיָה' | 5 6 Opvo, 25 [ה]הנורא || 16 = 3MSS 
580 invers | 10 1 6 Vrs 25 9 רַב | 20 + 1 6 15590 57 6 25 0 ָךֶלֶּמַה | | 

Plc 6" 5 םירבע | ar 5* <65% || *ל prps 6ןנרָא | 23 * 65% ד iporpov 
 . [oa 2sא. ד. 620506) 25 2 + רָקָּבַה יִלְכּ + %(
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 1258 א םימיה ירבד 22,14—21,25

 ילקש יםֹוְקַמַּב גרא דיִוָד ןתור5 :'סנח הָלּוע יתָֹלֲעַהְו הָהיל ּךְל
 תולע לעיו הוהיִל ַתַּבְזִמ דיִנָד םָׁש ב5 :יתֹואַמ שש לֵכְׁשִמ בָהֶז
 ו :יהלעה חַבֶזִמ לע םִיַמְׁשַהְְוִמ ׁשֵאְב והנעיו הוהָ-לֲא א ארקיו םימְלשּ

 תַעָבִי : :הָבדְנדלֶא וָּבְרַח בָשיו ףֶאלמל ; הָוהְי רָמאיַו* סם
 :םש חַּבַיַו יסּוביה ןְגְרָא ןֶרְגְּב הָוהְי ּוהָנְע"יּכ דיִוָּד תּוָאְרִּב איהה
 איִהַה תַעְּב הָלעֶה חֵּבְזִמּו רֵּבְדַּמַב הָשמ הֶׂשֲעירְׁשַא הָוהְי בשמו
 תֵעְבנ יִּכ ,םיִהֹלֲא שרר וינְפְל תֶבָלְל דיו לביחאלופ :ןֹועְבְנְּב הָמָּבַּב
 הָוהְי תיֵּב אוה הֶז דיִוָּד רָמִאיִוי ככ :הָוהְי ךאְלמ ברח יֵנַּפִמ
 :לֶאְרַשיִל הלל ַחְּבְזִמדהַזְו םיִהלֲאָה

 םיִבַצְח דמעיו לֵאָרְׂשִי ץֶרֲאְּב רֶׁשֲא םיִרְגַה-תֶא :סּונְכל דיִוָּד רָמאינ>
 םיְמְסמַל ברל ולרב :םיִהלֲאָה תיֵּב תֹוָנְבִל תיִוָג ינְבֲא בּוצְחַל
 :לקשמ ןיא ברל תֶׁשְחנּו דיִָּד ןיִכַה תוְרְּבַחַמלְ םיִרְעְׁשַה תוָתְלִדְ
 םיזרא יצע םירצהְו םיִנדיִצַה ּואיִבָמיִכ רֶפְסִמ ןיִאל םיִזָרַא יצעו+
 תובל תִיַּבַהְו ִדָרְו רעֶגי יִנַב הָמלָׁש דיֹוָד רָמאַופ פ :דיודל בֶרְל
 אָג הָניִכֲא תוצְראָהד לבל תַרָאפָתְלּו םשל הָלָעַמְ ו ליִלגַהְ הוהיל
 ּוהּוציַו ֹונְב הַמלְׁשְל אָרְקיוé :ותֹומ ינָפל בֹרָל דוד ןֵכי ול
 וב הָמלָשל דיִוָּד רָמאיַוז ם :לֵאָרְשִי יִהלֶא הוהיל תיָּב תובל
 -רַבּד ילע יהו : יִהלֲא הָוהְי םָׁשְל תִיַֿב תֹונְבַל יִבְבלבע הָיָה יִנֲא
 הָנְבֲתיאְל ָתיִׂשֲע תֹולדנ .תֹומֲחלַמּו ּתְבַפְׁש ברל םָּ רמאל הָוהְי
 5 דלונ ןֿביהָנַהפ :יִנָפְל הָצְרַא ְּתְכַפְׁש םיֵּבַר םיִמָּד יִּב יִמָשָל יב
 המלש יִּכ ביִבַּסִמ יביא ול יִתְְחיִנַהְ הָחּונָמ שיא הָיַהְ אּוָה

 ותוכל אתא ימני בָא לייג ל יֶל"הְָהְי אּוהְו ימשל
 ָתיֵנְבּו ּתְחלַצַהְו ךמע הָוהְי יִהְי יֵנְב הֶּתַעְי :םלוע-דע לֵאָרְׂשִי-לַע
 לָכָש הָוהְי ָךְלְִתִי ְךאַי :ְיֵלֲ רָּבּד רֶׁשֲאַּכ כ ימלא הָוהְי תי
 זא 3 :ףךיהלא הָוהְי תַרֹוּת"תַא רושל לארשידלע ךּוציְו הָניִבּו
 הָוצ רֶׁשֲא םיִטפְׁשִמַה-תֶאְ םיִקְחַה"תֶא תושעל רֹומְׁשַּתםָא תיִלָצַת
 ..:ן.. (ZL הָגַהְו :תֶחַּת-לַאְ אָריִּת-לַא ץֶמָאָ | קזח לַארְׂשִי-לע הָׁשֹמ-תֶא הָוהְי

 ףלֲא ףסַכו ְלֲא-הָאְמ םיִרְּכ בָּמָז הוהָיתיִבְל יִתניִכֲה יינְְב
 + * | * 25 24,24: 50 | 26 65'ַהְל | 6+הוהיל | 25 * 6 ומוקמְּב ? 1* 24
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22,15—23,17 CHRONICA I 1259 

 םיִצַעְו הָיָה בֶרָל יִּכ לָתְׁשִמ ןיא לְזְרַּבלְו תֵׁשֲחְּנלְו םיִרָּכִּכ םיִפְלַא
 םיבְצח הָכאָלְמ ישע בל יִּדֶמַעְו 5 :ףיסות םֶהיְִעַו יִתוְניִכַה םיִנָבַאְו

 תַשְחְגלְו ףֶסל בָהְולי :הָכאָלמילֶכּב םֶכְמכְו ץֶעַו ןֶבַא ישֶרָח
 דיִוָּד ןציול :ךִמע הֹנהְי יִהיִו השענ םּוק רּפְסִמ ןיא לֶזְרַּבִלְ
 םָּכַמִע םֶכיִהְלֶא ההְי אלה 8 :ֹונְב הַמלְׁשְל רֹזעֶל לֵאָרְׁשִ יֵרְש-לָכַל
 ץֶרֲאָה הָׁשְּבְבִנְו ץֶרָאָה יֵבְׁשִי תַא יב ןָתָנויִּכ ביָבָּסִמ םֶכָל ַחיִנַהְו
 הוהיל שרל םָכְׁשְפנְו םֶכְבַב ּונְּת הָּתַעופ :ומע נפלו הֹוהְי נפל
 ןורַאתֶא איֿבָהְל םילֲאָה הָוהְי ׁשֵּדְִמתֶא ונְבּו ּומּוקְו .םֶביִהְלַ
 2 :הוהידמשל הָנְבָּנַה תבל םיִהֹלֲאָה ׁשֹדָק יִלָכּו הוהיתיִרְּב

 :לֵאָרְׁ-לע וֵנְב הָמְלָשתֶא דלמינ םיִמָי עלון דידי 2
 ןְּבִמ םיִוְלַה ֹורְפָּפִיו :םִיָלַהְו םיִנַהְּכַהְו לֵאָרְׂשִי יִרָשדלָּכדתֶא ףסַאַו>
 םיִשלָש םיִרְבְנִל םֶתַלָּנְלְגְל םֵבָּפְסִמ יִּהְי הלעמו הָנש םישלש
 הָעְּבְרַאְו םיִרְׂשְע הוהְי-תִיֵּב תָכאָלִמ"לע םצנל הָלֲאַמ :ףלָא הָנֹמׁשּו
 םיִרעָש םיִפְלַא תַעַּבְרַאְו5 :םיִפְלא תֶׁשַׁש םיִטפְשְו םיִרטשו פלא
 פ :ללַהְ יִתיִשָע רַשא םיִלַָב הוה םיִלְלַהְמ םיִפְלַ תַעַּבְרֲאְו

 :יִרְרְמּו תָהק יןושרגל יול נבל ם תֹוקְלֲחַמ דיו יםקֶלָחיַו
 םֶתָוְו לֶאיִחְי ׁשֹאָרָה ןְנעל יִנְּב* ם :יִעָמָשְו על שרלו ס

 הָשלש הו ילאיזחו יתומלש יִעָמָש נפ ם :השלְׁש לָאֹויְו
 ישועי יאָניִז תַחָי יִעָמש ינו ס :ןעלל תֹוָבֲאָה יִשאְר הֶלֶא
 יִנָשַה הָזיֵזְו שארֶה תַחְידיַהְיַו יי :הָעְּבְרַא יִעָמָשיִנְב הָלֲא הַעיִרְבּו
 :תַחֶא הְָּקפַל בָא תיל ןיִהְיַו םיִנָב וָבְרַהאל הָעיִרְבּו ׁשֲּעיִו

 ס :הָעְבְרַא לַאיועו ןָֹרְבָח רֶהְצְי םֶרָמַע תֶהְק יִנָּב*  פ
 דאגה םיִשָדְק שרק \שידקהל והא לבי השמּו ןְרֲהֲא םֶרָמע גב

 :םלועדע משב הנ וָתְרָׁשל הוהְי נפל ריַטְקהְל םָלועדע וי
 ינְּביפ ס :ָלַה טבשילע ּואְרְַי ויִנָּב םיָהלֲאָה שיִא הָשמּוי+ |

 הוק :שאָרֶה לאּובְׁש םֹוׁשְרג יגְּביי ם ירֶזעיִלֶאְו םושְרִג הָׁשֹמ
I5 65% + mpégoeg || 18 65 ₪ xepoiv * év xeipi dudv || Cp23,16+ 
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 1260 : א םימיה ירבד 24,6—23,18

 ינְבּו םיִרֶחַא םיִנְּב רֵזֲעיִלֲאָל הָיָה"אָלְו שאְרֶה הָיְבַחְר רֶזָעיִלָאְיִנְב

 יִנְּבפ ם :שארֶה תיִמלש רָהצִייִנְּבִפ ם :הֶלָעַמִ ּובְר הָיִבְחְר
 .םַעָמְקיִו יִשיִלָשַה 'לַאיזֲחַי ינשה הָיְרְִמִא שארָה והָּיְרְי ןוְרְבָח
 :יִנַשה הָיַשי שארה הָביִמ לֶאיּזע יָנְּבִ נ :יעיברה
 רֶזְעְלֶא תָמּיַו :שיקו .רֶזעְלא ילחמ יִנְּב ישּומּו .יִלָחַמ ירְרִמ נְּב>
 ינְּבי :םֶהיֵחַא שיקייִנְּב םּואָשִיַו תנְּבְםִא יִּכ םיִנָ ל והאל
 תיבל יול-ינב הָלֶאא = :הָשולָש תֹומָריִו רֶדַעְו יֵלֲחַמ ישומ
 הָׁשֹע םתלְגלְגְל תומש רַּפְסִמְּב םֶהיִדּוקְפל תֹוָבָאָה ישאְר םָהיֵתֹובֲא
 רַמָא יב :הָלְעֶמְו הָנָש םיִרשע ןְּבִמ הוהְי תיִּב תדבעל הָּכאָלמַ
 :םלועל"דע םֶלָשּוריִּ ןשי "ומעל לֶאְרְשייהלֶא הוהְי ַחיִנַה דו
 יָּב 7 :ותְדְבְעל ול לָּב"תֶאְו ןְבְׁשמַה"תֶא תאׂשלויִא םיולל םָנְופ
 הָנָׁש םיִרְׂשֲע ןְּבמ יולי רַּפְסִמ הָמָה םיִנורַחֶאָה דיִוָד יֵרְבַדְב

 -לע הֹוהְי תב תרובעל ןהַאייגּב דיל ימְמעִמ כי :הָלעְמל
 תיִּב תֶדֹבֲע 'הָׂשֲעמּו ׁשֶדָק"לָכְל תַרֲהְמ-לעֶו תֹוכָׁשְלַה"-לַעֶו תֹורְצֲחה
 תּוצַמַה קיקרו 2 תל תַכְרַעַמִה םָחְלל>פ :םיִהלֲאָה

= ₪7 al 

 תותבש) הוהיל תולע it למל :ברעל | 5 החיל ללה תוההל
 ּורָמְשְויי :הָוהְי יִנָּפְל דיִמִּת םֶהיִלְע טּפְׁשַמְכ רַפְסַמַּב םיִדעֹמְלְו םיִׁשָדֲחַל
 ןרהֶא י ינב תֶרֹמְׁשִמּו יׁשֶרקַה תֵרָמְׁשִמ תֶאְוי רעּומ"לֲהָא תָרָמְׁשִמ"תַא
 םֶתֹקלָחמ ןְרֲהַא ינ יִגְבָלְו 7 ס  :הָוהְי תיִּב תדבעל םֶהיַחַא
 אּוהיבאו בָדָנ תָמּיו* :רָמָתיִאְו ךֶזְעְלֶא אּוהיִבַאְו בָדָנ ןרהַא יִנְּב
 יםקלֲחיו :רַמַתיִאְו רזעְלא ּונהכיו םֵהְל ויָהדאְל םִיִנָבּו םֶהיֵבֲא נפל
 םֶתְּקפַל רַמְתיִא יִנְּב-ְִמ למי רְֶעְֶא יִנְּבִֶמ 'קודָצְו דיו
 יִנָּבִמ יםיִרָבְּנַה ישאר םיֵּבַר רֹזֲעְלֲא-יִנְ ּואְצַמיַוצ :יםָתָדֹבעּב
 ינְבֵלְו רֶׂשְע הֵׁשׁש יתּובַא-תיבְל םישאר רֹועֶלֲא נבל .םּוקְלָחִַ רַמָתיִא

 הָלָאִע הלא תְִריִנְּב לח :הָנומְש םָתֹובֲא תיבל רַמָתיִא
 פ ורָמְתיִא ןגְבֿבּו ךזעְלֲא יגְּבִמ םיִהלֲאָה יִרָשְו שֶדְק-יִרָש יָה
 םיִרְׂשַהְְךֶלַמַה יֵנְפִל יֹולֲהְןִמ רַפּוּפַה לֵאְנתְנוְב הָיָעִמְש םֵבּתְכיו
 18 65% ni— cf 9* | 1g ° 6? ldovd 5 655 693 NITT?; 1prb 48 | ל 5
 OZinA; 1 prb לאיזע cf 20 et 15,18 | 24 lc 3 MSS 3(64) ישע | 28 * 6

 60דףס6ע 000066 || > 6 'מדלע] || 20 7" >65% | 32° >60% | 5 24, 1 6( 5,29 ||
MSS 602)בַא תיִבְל | 4 * ק iתD3 * 61 23,6 | * 67 <. 209 ססטא | 5 6 +  

 םיִרוּבְנַה; 1 48 | * 1 6 555 36 םֶתּובַא | 5 1 6 ca 30155 684 יִנָּבִמּו.

--.₪( le 
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 םִיְְלְַו םיִנֲהְּכַל תֹובֲאָה יִׁשֹאָרְו רֶתְיְבֲאָּב ךְלמיחַאו ןהפה קֹוָדְצְו
 אשה? סם :רָמָתיִאְל זַתֶאיזַתֶפְו רֶזְעְלֶאְל זִחֶא דָחֶא בָאדתיִּב
 םיִרֹעְׂשְל יִשיִלָשַה הְרָחְלּ :יִנָשַה היעיל ביה ןושארה לבונה
 הָיְבַאל יִעְבְשַה ץוקמלופ :ישָשַה יוממְל יֵׁשיִמֲחַה יהּיַּכְלַמְלִפ :יֵעְבְרָה
 תשע יביִשְיְלָאְל ל :ירׂשעֶה ּוהיִנֵכְׁשְל יַעְׁשִּתַה עושילו+ :יִניִמְׁשַה
 הַעֵּבְרַא באבְׁשִיְל רֶׂשְע הָשלש הָפָחְל :רֶׂשֲע םיִנש יםיקול רֶׁשֲע
 הָעְבש יביזֲחְלופ :רֶשע השש רַמֲאְל רַשָע הָשִמָח הָגְלְבְלּצ :רֶׂשע

 לקוי רֶׂשְע הָעְּׁת ְיְּתפלֿ :רׂשֲע הָנומש 'ץֶצּפהְל רשע
 ּוהְיָלְל :םיִרְׂשֲעָו םִָגַׁש ילּומְנָל םיִרָשָעְו דָחֶא ןיִכְיְליז :םיִרְׂשֲעָה
 יםתְְקּפ הלא ס :םיִרְׂשֲעְו הָעְּבְרַא והיזעמל םיִרְׂשֲעְו השלש
 רֶׁשֹאַּכ םֵהיִבֲ ןְרֲהא דָיְּב םֵטּפְׁשִמְּכ הוהותיִבְל אוָבְל םֶתְדַבְעַ
 ינבל םיִרְתּוּנַה יִנָל נבל :לֵאְרְׂשִ יֵהלֲא הוהְי "והוצ
 ּוהיְבַחְר יִנָבל והיבַחְרְליי :והידחי לֶאְבּוש רגבל לֶאְבַש םִרָמֲע
 יינבו3 :תַחי תֹומלְׁש יִנְבָל *תומלש יָרָהְצל=י :הָישִי שארַה
 ינְּב4 :יִעיִבְרָה בעמק ישילשה ילאיזחי יִנָשַה ּוהָיְרַמֲא יהי
 השי נבל השי הָכיִמ יִחַא< :'רומָש הָכיִמ יִנָבְל יהָכיִמ טָאיְִ
 יִרְרַמ יַנְּב7 :ֹוָנְב יףהיזעו יינְּ ישּומו יִלָתַמ יִרְרמ יג :ּוהְיְרַכְז
 ול יהְיֲה"אלְו ירַָעְלַ יִלָחַמְל :לירבעְו רכז יםהְשְו ֹונְב יוהיזעיל

 רעְו יִלָחַס ישּומ יג :לֶאְמִתְְי שיָקינפ שיק :יםיִנּב
 ליפו: :םָהיֵתְבֲא תיִבְל םָּוְלַה גְּב הָלֲא תֹוָמיִריִ
 קיָרָצְו למה דינָר יִגָפל ןָֹהָאיֵנְּב םָהיֵחֲאְו תַמְעְל תֹולְרּוְג םה"םנ

 | 'לֶאְל 6 'ָתיִאְל קפצ 566 1 41 et tדָחֶא דָחֶאְו . . . דָחֶא, 93 *65 8155 6
7 65% xg lapeu, —B | 8 6F x. Xapng 5 xeipau || g + Gt לא [ b 8 

 |  cf 3נבל | נס 65 ץוקֶל? | זז 65 כשל? | ז2 * 6" בש | * 6* 'יִלָאְ
13 1 frt c GAL לעבשיל (V8 Tsbaal) [ 15 3 65 ן-- | ל 6 = 60 -6 || 
16 6X 1.006 | 17 * 68 ם-- (םיקיל ?) | * 632 לֵאּומְנְל | :פ *1 םֶתלקּפ 
  - ZouBinA kai ABia (sim in 21( || 2 ‘a geהֶָוִצ | 20 6” !ש[0מג 65 5 | 6 8

— | 5 65 lvoe (crrp?) || 23 * sic 48; 1 6 Var® 6* ‘JQ1 et ins c MSS 
Rea 157. 224 mrs (6* !6סוסט) (ןורבח ינב) 6% < 23,19 שארָה ןֹורְבָח | * 61 23,19% | 
© 1 frt bY cf v 24 et 23,19°, sed etiam cf 23,9 )65 laon) || 5 65 lokop | 
  | 5 GLריִמָש 6" מש  QEBAיֵנְׁשַה הּיִׁשיְ שארָה | ל א רּומָש +6 24°

lwdiag (cf 24°) 2 Adio | 26 1D (vel? 26a Var ad 27a) || 6 ּוהיזע sf 

 |  cf26° || * al}; 6 Ig)goau, leccau || © 6A 00+ 2 Agapia*1'עָל 27 | 23°
28 5 GFLyKoi lBauap >. ד.ג. | ל pl MSS vg || > ins 8+ שיקו || 20 nonn 
MSS 6וֶב | 30 65 <. ג" (crrp?). 



 2 \ א םימיה ירבד 14—25,1

A ישאו דלי 
 ס :ןמקה

 ףןותּודיו ןַמיַהְו ףסַא ינבְל הֶרבְעְל אָבְצַה יִרָשְו ריִוָּב לבי 5
 הָבאָלִמ יִשְנַא 'םֶרֶּפְסִמ יִהְיִ םִיתְלצְמַבו םיִלְבנְּב תִיִרְנְכְּב יםיִאיֵּבָּנַה
 ףסא יִגָּ יהְלָאְרָשאְו הָיְנַתְנּג ףָמֹויְו רוז ףֶסֶא ינָבְְ :םתְדבעל
 ןותּודי יִנְּ ןותּודיל3 ַלַמַה ידיד לע ֹאָּבִנַה ףָסָאד די לע
 םֶהיִבַא יִדָי לע הָשָש ּוהָיְתַּתַמּו ּוהיִבָשַח יףהיעשיו ירצו הילד
 ינּב ןָמיַהְלצ ס :הָיהיל לְלַהְו תודוה-לע אָבָּנַה רֹונכַּבי ןּותּודְ
 הָתֲאיִלֲא יֿנְנֲח הָיְנִנֲח תֹומיִריִו ילָאובש ילֵאיִּזַע ּוהְיְנַּתִמ ּוהּיקְּב ןָמיה
 הלב :יתֶאיִזחִמ ריִתֹוה יתולמ הָׁשְקַּבְׁשִי רֶזע יִּתְמַמרְ תל
 םיהלֲאָה ןתינ ןרק םיִרָהְל םיִהְלֲאָה יֵרְבַדְּב ּךֵלַמַה הזח ןמיהל םיִנָב
 םָהיִבַא "דיל הלא :שולש תֹונְבּו רֶׂשְע הָעְּבְרִא םיִגָּב ןֿמיִהְל
 םיִהֹלֲאָה תיֵּ תדבעל תורנְכְו םיִלְבָנ םִיַּתלְצְמְּב הוהְי תיִּב ריִשּב
 םֵהיֵחַא-םע םֶרָּפְסִמ יַהיֹוז :ןָמיֵהְו ןּותּודיו ףַסֶא ךלמה "לע
 ליפו :הָנֹמׁשּו םינומש םִיָתאָמ ןיִבַּמַה-לַּכ הָוהיל ריִשיַדָמְלִמ
 :;דיִמְלָּת"ֶע ןיבמ לוּ ןטָּקַּ יתַמַעְל תַרַמְׁשִמ תלו
 , יףסויל יִףֲסֲאָל ןּושארַה .לָרוּגַה אצופ

  +: ONTןת 57 < ויחַא תַמָעְל לשארה תֹובֲא "םיִוָלְלְו םיִנֲהֹכִל תובאָה

oe ew 

 :רָׂשֲע םיִנְׁש ויָנָבּו ויָתֲאְודאּוה שה ּהיִלַדִּ
17 + 

 :רשע םיִנָש ויַחָאְו ויִנָּב רּוכז יׁשלְׁשַה
 :רֶׂשְע םיִנְׁש ויָחָאְו ונְב יִרְצִַל יִעיִבְרָהיי
 :רֶׂשָע םיִנְׁש ויַחַאְו וינְּב והיִנַתְנ יִׁשיִמֲחַה =

 :רֶׂשע םיִגָש ויַחֶאְו ויֵנְּב ּוהיְקְב יִשָשָה 3

 רָשע םיגָש ויֶָאְיִנָב הלא עבָׁשַהי
apwc 5 crrp | Cp 25, 1 569 7) id 3. 6|31° 67-60 זשז6 | 5 6*  

avdpav = ,48[( | *) 00700 epaAvםיִאיִבָנַה | < 6 + אד א K16 06 םיִאָּבָּנַה,  * 
cf 6*5 =[0ןפסמג) ; 1 ? 'שא]  WN); in 14 ‘W), cf ad 4,16 )6- Aceipnia4  : 

Sori (cf 17); l (cf 1)איִבָּנַה | 3 5 6 6 (5)סטקו ¥  nonn MSS0 | ל  
 ירצו | ל ins 6 IMS GPA (cf 17( 1 יִעָמָשְו | =< fit trsp | 4° 6° לַארע | יו

 6 6 לֶאְבּוש ut 20 6 24,20 | = קזק הָּתַא יֵלֲא יִנֵּנֲח ּהָי יִנֵנֲח
 הָשְקִּב בשי רָוע ּתְמִמְ "ָּתְלִִּג
 תֹויְזֲחַמ ריִתּוה ָתֹולַמ

 51 ונרק ₪ טס ? , ג4 'לאה || 8 * 6 + הָּמַה םּג | * 555 6 + תָרָמְׁשִמ | 0 * כול
 gloss | ל ins רשע םינש וויָנָבּו ויָחֶאְו אוה 61 6 || 5 ו שי ף. 10. 1218. 20. 1

etc | + GBA + 6 | rr 67 Aceaipnia cf 14 | 12 621 קזמ הילדגל, רוּכזְל  
ldpenka (id ¥) 2 lezoper cf 1.2; 68 וט6קומג 5  cf adןִתַנ | 14  

henna 

>> SRT nl יאש |< rT 
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 :רֶׂשָע םיִנָׁש ויָחֶאְו וינְּב ּוהְיְעַשְי יניֵמְׁשַהי
 :רָשָע םִיָנְׁש ויָחָאְו וינְּב ּוהָיְנַּתמ יִעיִשְּתַה
 :רָשָע םיִָש ויָהָאו ויֵנְּב יעמש יריִשעָהי
 :רַשע םיִנָש ויָחָאְו ויִנָּב לארזע רשע-יִתשעו*
 :רשע םיִנָש ויַחֶאְו ויִנָּב .היבשחל רשע םיִנְׁשֲה !פ

 וד +

 רשע םיִנש ויָחֶאְו ויִנָּב לֶאְבּוש רשע השלל
 |וצ +

 :רָשָע םיִנש ויָחָאְו ויֵנְּב ּוהָיְתְּתִמ רשע העְּבְרַאלו
 |ד +

 :רָשָע םִיִגְׁש ויָחֶאְו ויִנָּב תומר רש הֶׁשְמֲחל=י
 וצ +

 :רשע םיִגָש ויַחֶאְו ויַנָּב ּהיננֲחַל רשע הָשֶשְל
 !ד +

 :רָשָע ע םינש ויַחֶאְו ויִנָּב תֶׁשקְּבְׁשְִל רשע העֶבְׁשלצ
\ 7 

 :רֶׂשֲע םיִנָש ויָחֶאְו וינְּב יִנָנַחל רשע הָנומְשל5
 :רֶׂשֲע םיִנְׁש ויָחָאְו ּויֵנְּב יִתולמְל רשע הָעָשָתְל
 :רשע םיִנָש ויַחָאְו ויִנּב הָתלֲאְל םיִרְׂשֲעְלז
 :רשע םיִגָש ויָחָאְו ויִנָּב ריָתוהְל םיִרְׂשֲעְו רָתֶאְל

l7z 

 :רֶׂשֲע םיִנׁש ויָחָאְו ויִנּב יִּתְלּדְנְל םיִרָשַעְ םִינְׁשלפ
 :רֶׂשֲע םיַנׁש ויַחָאְו ויֵנָּב תואיזחמל םיִרָשַעְ הָׁשלְׁשלפ
 ס :רָׂשֲע םיִנָש ויחֶאְו ויֵנְּב רֶזע יתממורל םיִרָשַעְ הָעָּבְרַאְלִי

 יבמ אָרְקְרב 'והומלשמ "םיזזרקל 'םירעשל תוקְלָחַמלי 6
 היד יִנָשַה לאי רוכְּבַה ּוהָיְרכִז םיִנָּב ּוהְיְמַלְׁשִמַלְו :'ףסֶא
 ונעה יששַה נוה יִׁשיִמֲחה םָליֲע :יעיברה "ילאיִַתְ יִשיִלָשַה
 חַאוי יִנָשַה דָבַזוְהְי רוכַּבַה הָיעמש םיִנָּב םֶדָא "דב :יִעיִבְׁשַה
 רבששי ישַשַה .לַאיִמַעַ :ישימחה לאנג יִעיִבְרֶה רֶכְשְו יׁשילְׁשַה
 ֹונְב היִעַמְׁשלו . :םיִהלֲא וכְרב יִּכ ינימשה תל יעיבְׁשַה

 יִנְּב :הָּמַה לת יִרֹוּבגיִּכ םָהיִבֲא תיִבָ םיִלְׁשמַמַה םיִנְּב דלונ

 והְְכַמְסּּוהיִלֲא לייב יָא בלא" דבועו לאפר ינהל הלעמש
 חָּכַּב ליחדשיא םֶהיֵחַאְו םֶהיֵנְבּו הָּמַה םֹדֲא דֵבֹעויָנְּבִמ הָלֲאדלַּכ*

lft9 היעמש |  ldiag || 17 GL Zoupet (cf 3%) 2MSS15 65 !שס6ו6 #  
ZouBinh || In vv 20—3r 1 articul6) 5 םקסומג) || 20 6 F Atapiaלַאועְל  GL6  

 ante numeros (השלשַה העבראָה Cp 26, 1° 6 (rv) | )etc חט\שצ | ל 5

cf 9,19 |בא " velבא ‘ MogoAanA * Mocollap || 1 c 65 (ABiacag[op)) 
Natavanh, cfS | 3 67 jnI— || 4 * 6 ABb- |8 ּוהְיְרַכְז | * 6”  nonn MSS2 *  

Naag lewmA (crrp? GF 6\\0₪0| * 96-- || 6 65* rporwrékov |ע:) | 5 ל 6"  
nomina || 7 ** 1 (cf nonn(* דע), 644-5  (e DWN, Var ad WH) todקשססו  

loBokwy, —xap, leBarw8.6) ויחאו א[ | ל 6 - א.  MSSKen 



 1264 א םימיה ירבד .- 26,9--0

 -יִנָּב םיָחַאְו םיִנָּב ּוהיְמְלַׁשִמַלְופ :םֶדֶא דָבֹעְל םִיַנְׁשּו םיִשָש הָרבַעְל
 יִּכ שארַה ירְמְׁש םיִנָּב יִרְרַמדיִנָּבְִמ מ הָסֹחְלוט רשע הָנֹומְׁש ; לוח
 'הילַבְט ינְׁשַה היקְלֲחיו :יׁשֲאָרְל ּוהיִבֲא ּוהמיִשיו לרוב הָיָה
 :רֶשַע הָשלָש הָסחְל םיָתַאְו םנָּב" ל יִעְבְרַה ּוהָיְרַכְז יׁשיִלְׁשַה

 תֹוִרָמְׁשִמ םיִרָבְּנַה ישאל 'םילעשה יתֹוקְלְחַמ הלא ס
 לר ןטקִּכ .תולְרוג ליפו :הָוהְי תיֵבְּב תַרְׁשְל םֵהיֵחֲא תַמָעְ
 והיִמלשל הָחָרְזַמ לְרּוגַה לפיווג ם  ּורַעָשְ רעשל םָתֹובֲא תיבְל
 דָבֹעְלי5 :הָנֹופְצ ֹולָרּוְג אציו תילְרוְג ּליֵּפָה לָכָשּב ץעוי ֹונְב ּוהָיְרַכְזּ
 םע ברעמל המח יםיּפְׁשלופ :םיִּפָסַאָה תיּב ּויֵנְבְלּו הָּבְגַנ םָא
 םיולה תרזה :רָמָשִמ \ תַמָע רַמְׁשִמ הָלועָה הָלְסִמּב תבל רעש
 םינש םיִּפְסַאְל הָעָּבְרַא םוקל הָּבְגנל הַעֵּבְרַא םויל הָנוָפָאל השש
 הלא :רָּבְרְפל םִיִנְׁש הָלַסִמ הָעְּבְרַא ברעמל רּבְרפל :םינש
 :יִרְרִמ יגל יִחְרָּקַה גבל םירעשה תוקַלָחמ

 :םיִשְדְקַה תֹוְרצֶאָלּו םיִהלֲאָה תיִּב .תורטואילע היַחַא ולה
 יִנְׁשרגַה ןדעלל תֹוָבֲאָה ישאר ןעלל יֵנְׁשרַּגַה יֵנְּב ןדעל ינָּבְ
 :הָוהְי תב תורְצְא-לַע ויִחָא לא םָתַז יִלָאיחְ יב :ילֲאיֵחי

 יוגב טאבו :יִלאיֶזעְ יִנּורְבֲחַל יהל מְרְמעֶל
 ּוהיִעַָשיִו ונָב ּוהיְבַחְר רזעילָאל ויָחָאְו :תֹורְצֲאָה-לע דיִנְנ הָׁשֹמָּ
 לע ויַחָאְו יתומלש ו אּוהי :ֹונְּ תומלָשּו ֹונְב יִרְכַזְו ֹונְּב םֶריְו ונְב
 -יירְׂשְל תֹובֲאָה יֵׁשאָרְ למה דיִוָּד שיִקַה רֶׁשֲא םישְדְקַה -תורְצָאילּ
 ושיִדְקַה ללה תֹוְמֲתְלמַהןמז :אָבָצַה יֵרְׂשְו תֹואַמַהְו םיִפְלֲאָה
 שיק-ןְּב לּואַשְו הֶאֹרָה לֵאּומְׁש ׁשידָקַהִה לכו :הָוהְי תיבל קּוחְל
 :ויָחָאְו תיִמְלשדי לע ׁשידְקַמַה לָּכ הָיּורְצְְִּב בֵאֹוְו רֵנְְּב רֶנְבַאָו

 םיִרטְׁשְל לֶאְרְשידלע ה הָנּוציִחַה הָבאָלְמל ויָנָבּו ּוהיננַּכ הצל ס
 תואָמ"עַבָשּו פלא לוי ויָחֶאְו ּוהָיְבְׁשֲח ינורבַחלט :םיִטָפֶשְלּו
 תַדֹבעֶלְו הוהְי תֶכאָלְמ לכל הָבְרעַמ דרי רָבַעַמ לֶאְרָשְי תְּקֶפ לע
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rr 5-5 <65 cf 10° || * GL דמג || ז2 *1'מָל | °cf 1° || 14 16 60 1) | 15 3% 
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 תֹובֲאְל ויָתְֹלְתְל יָנּורְבֲחַל ׁשֹאֹרָה היי יִנֹורְבֲחַליי ם למה
 לִיַת יֵדֹוְּבִנ םֶהְב אֵּצָמַו ּושְרְדנ דיִוָּד תּוָכְלַמְל םיִעֵּבְרַאָה תַנְׁשְּב
 יתֹובֲאָה ישא תֹוֲאַמ עֶבָׁשּו םִיַפְלַא לה-ינְּב ויָחֲאְו> :רעֶלָ ריְָעיְּב
 -לָכְל יִׁשנְמה טבש לצחו ידָנַהְו יִנָבּואְרָה"-לע למה דיִוָּד םֶדיִקְפִיו
 ס  ְּּדְלַמַה רד םיִהלֲאָה רב

 םִיִפָלֲאָה רש  תֹוָבֲאָה יִשאָר םְפְסִמַל ולֶאָרׂשִי גוי 7
 תֹוְקְלְחַמַה רֶבָּדולָכְל ְךְלַמַהתֶא םיִתְרָשְמִה םָהיִרְמְשְו תֹואַמַהְו
 תַחַאָה תקלה הָנְׁשַה יִׁשְדָח לֵכָל ׁשֶדֹתַּב שֶרִת תאַציַהְו הָאְּבַה
 ןושארַה ׁשֶדֲחַל ּהָנושארה תֶקַלְחַמַה ל פ לא הָעְּבְרַאְו םיִרָשַע
 -יִנָּבִמּ :ףלא הַעְּברַאְו םיִרָשָע שקל לַעְו לָאיִדְבזְּב םעֶבְׁשי
 לַעוו סם :ןושארֶה שרחל תֹוָאָבצַה יֵרְׂש"לְבְל שאָרַה ץֶרפ
 ידיִנָּנַה 'תוְלְקִמּו ותְקְלְחַמּו יִחֹוחַאָה ידידי ינַשה שרת ו תקלחמ
 שישה אָבְצַה רׂשפ ס ףָלֶא הֵעְּבְרַאְו םיִרָשָע ותקְלַחמ לֵעֶו
 םיִרָשָע ותקלחמ \ לַעְו ישאר ןֵהֹּכַהי עֶדיֹוהיײְוְב ּוהָיְנַּב יִשיִלָשַה שדֹחַל
 יּותְקְלֲחִמ םיִשלָשַהלַעְ יםיִׁשלְׁשַה רֹוְבִנ ּוהָיְנְב אה :ףַלֶא הָעְבְרַאְ
 באוי יִתַא לַאהְׂשע יֵעיִבְרַה שדחל יִעיִבְרָה ם :ֹונְּב דָבָזיִמע
 : :ףַלא הָעְּבְראָ םיִרָשָע ותקלחמ לַעו לירחא ֹונְב "הָיְדַבְזּו

 ותְקְלְתַמ לַעְו חַרּזיה תּוהְמָש רֶׁשַה יׁשיִמֲחַה שרחל יׁשיִמֲחַה
 שקע אָריִע יששה שחל יָשָשַהְ לא הָעָּבְרַאְו םיִרָשַע

 שרל יעיִבַָהְי< ם לא הָעְּבְראְו םיִרְׂשֲע ותְְלֲחמ לעו יעוקתה
 הָעְּבְראְו םיִרְׂשע ּוּתְֲחִמ לַעְו םִיָרְפֲא יִגְּבְִמ ינולפה ֶלֲח יֵעיִבְׁשַה
 לעְו יָחְרּנל יִתְׁשִחַה יכְּבִס יִניִמָשַה שֶדָחל יִניִמְׁשַהִיי ם ףָלֶא
 יִעיִשְּתַה ׁשֵדֲחַל יִעיִשְּתַהִ* ס :ףָלֶא הָעְּבְרַאְו םיִרָשָע ותקלחמ
 :ףַלֶא הַעְּבְרַאְו םיִרָשַע וָקְלַחַמ לַעְו יִניִמְיְּבְל יִתֹותָּנעֶה רֶזְעיִבִא

 לע יִחְרז יִתָפוִמְנַה יֹלְהִמ יריִׂשֲעַה שֶדֲחַל יְריִׂשעֶה :

 רָשָע יּתְׁשִעְל שְעיֵתׁשעיי ס א הָעְבְראְו םיִרָשָע ותקלחמ
 םיִרָשָע ּוּתָקְלֲחִמ לעו םירְפֶא יִנְּבןִמ יִנותָעְרַּפַה הָיְנִּב שָדחַה
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 יֹּנְלח ׁשֶֹדֹחַה רָשָע םִינְׁשְל רָשָע םִיִגְשַה55 ס וףְלֶא הָעְבְרַאְ
 ס וףָלֶא הַעְּבְראְו םיִרְׂשֲ ותקלחמ לַעְו לֵאיִנְתָעל יִתָפֹוטְּבַה

 יֵנּועְמְׁשל יִרְכַזְְְּב רֶזַעיִלֶא דיִגְנ יִנֵבּואְרָל לֵאָרְׂשִ יֵטְבׁש לעג

 :קוצ ןְרהאל לֵאּמְקְב הָיְׁשֲח יולליז ס :הָכעַמְְּב והוטפש
 ס :לאָכיִמְןֵּב יִרָמע רֶכׁשְׂשִיֵל דיִוָד יחאמ ּוָהיִלֶא הָדּוהיִל* ם

 ם ;ילֶאיִרועְ ןֶּב יתֹומיִרְ ילָּתְפַנְל והידע יּוהְיְעַמְׁשי ןלּובְזליפ
 :ּהיְדּפְןַּב לאו הָׁשֵנִמ טבש יצחל ּוהָיזזעְּב עשוה םִיַרְפֲא יִנְבְל

 לֶאיִשַעַ ןמיגבל "גהיִרכְזןְב יוהי הָדָעְלְ הָשְנְמַה ייצָחלז ס
 :לֶאְרְשי יבש יִרָש הָלֵא יםחריּב ילארזע בל ס :רֶנְבַאְןְּ

 רַמָא יב הָטַמְלּו הָנׁש םיִרָשע ּבְַל םרפְסמ ליד אָשְנְאָלְויי * ם
 לָתה היּרְצְןְּב בָאװ=+ :םִיָמָשַה יֵבְכֹוְכְּכ לֵאָרְׂשִי-תֶא תְרַהְל הָוהְ
 רֶפְסַמַה הָלָע אָלְו לֶאָרְׂשִיײלַע ףָצְק תאָנְב יִהְינ הָּלִכ אָלְו תּונָמָל
 נה תוָרְצִא לען5 | סם :דיו HA םִיִמָיַה יֵרְבְּד רָפְסִמְּב

 הָמְרֲאָ ל הֶנָשַה 'תכאלמ לע לער : הע 0 ןֵתְנּוהְ
 םיִמְרְּּבְׁש לעו יִתָמְרַה יִעָמְש םיִמְרְכַה-לעְוז ם ::בלְּכְּב יע

 רׁשֲא םימקשהְו םיִתיַה-לעֶויי ס :ימפְׁשַה יידְבז ןַײה תיל
 -לַעְופ ם :ׁשֲעי ןָמָשה תוָרְצֲאלַעְו יִרְֹגַה ןֵגְח לעב הֶלַפְׁשַּב
 ךןּב 'ֹטָפָׁש םיִקְמְעּב רֶקְַּה-לעְו יֶגּורְׁשַה יֵרְטְׁש ןורָשּב םיִעֹרָה רֶקְּבַה
 ּוהיֶּדִחי תונתַאָה-לעו ילֲעֶמְׁשִיַה יליבוא םילמג הער ס :יָלְדע
 שכרה יִרָש הְלֲא-לְּכ יירְנַהַה זיז ןאַעַה-לעֶופ ם :"ִתֹנְרמַה
 רפוסו ןיִבמ-ׁשיִא ץעוי דיִוָּדדוד ןַתָנוהיו= ס דוד למל רֶׁשֲא

 למל ץעוי לָפְתיִחַאצ :ּךלטה נבע יִנומְכְַדְּב לָאיִיִו יאָ
 tos עֶבָיוְהִי לָפתיִחא ֵרֲחֶאְוצ ָכָמַה עֶר יִּכְראָה ישּוחו
 ס  :בָאֹו ךְלָמל אָבְצרִׂשְו רָתְיְבֲאְו
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 ביל ?cf 2,13; 15 16,6; 17,13 | 19 * 6 ‘bw | * 6 \6(5וסט || * 6% תּ-- |

lar pe95*155 6 היו [ frt 6 nonnלאי | 20 1  cf 205 (6); GAL > 
cf 19°; 6% EZpunk64 הידבז || 22 *  * || ladda Jadaoל 60  || MSS+uQW 

 © א?קומג | ל 69% ושקשא | 24 1 6 6 רֶפְסַּב et conjg 6 רפסמה | 25 * 9
A4phonites |ל 6 'ע | 26 6*= יִר-- ? | 27 * 65 ירכז ? | * 69% יב? 9  | Asmot 

 28 6 ירדנה | 20 * 06 יִטרֶש, 67 = 8 | ? 65 תשע * --ד | 30 * 5%
ABiac 5 009. | --ל 0 ילאע | °° 6 lad(a)iag 6 6% M&paowv | 31 °° 67 

 . 6 Fadap | 32 7" >6° || 34 °° 21155 inversושסק



2-16 CHRONICA I 1267 

 יִרְׂשְו יםיִטְבׁשַה יִרָש לֵאָרְׂשִי יִרָשדִלָּכ-תֶא דיִוָּב לַהקוי 8
 תואָמַה ירשו םיִפְלֲאָה יִרָשְ למה" תֶא יםיִתְרְׁשִמַה תוקְלִחַמַה
 -לֶבָלּו םיִרוּבְגהְ םיִסיִרָּפַה"םַע ויָנָבלּ לטל | בק יִרָשְו

 יִנּועָמָש רַמאיו וילג" לע מַה דיִוָּד םֶקיַו :'םֶלָשּורְילֶא לָיַח רוב |
 הֶהְיתיִרְּ ןוראל הָחּונִמ תיֵּב תונבל יֿבְבל"ע יִנֲא יִּמעְו יחא
 אל יָל רַמָא םיִהלֲאָהו :תֹוְנְבָל יִתוניִכַהְו וניהל יל םדָהְלְ

eo eee 

es 00 

 יבא ינְבבּו יבא תי הָדּוהְי תיִבָב es רָחָּב הדּוהיב יִּב סע
 ןַתנ םיִנָּב םיִּבַר יִּב ינְב-לכהוצ :לֶאְרָשְוְלּב לע למה הָצְר יִּב
 -לַע הוה תוכל אָסּכ לע תֶבָשְל ינְב הֵמלְׁשְּב רַחְבַו הוהְי יל
 -יִּכ יתורצחו יִתיֵב הָנְבְיאּוְה נב הָמלְׁש יל רמי :לֵאָרְִׂ
 ֹותּכְלַמתֶא יתוניכהוז :בָאל ול-היהא ינַאו ןבל יל וב יִּתְרַחְב
 הָתעוי :הָנַה םִַּכ יִטְּפָשַמּו יֵתֹוָצִמ .תֹושֲעַל קזַחי סא לע דַע

oo ... 

 מלחמה הָבוטַה קא שרית 2 םֶכיֵהְלֲא הוה תֹוצִמ
LN 
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 |" הוהְי שרוד תובל לכ כ הָצפַח שפנבו םלָש בלב ּוהָרבְעו

 חיפוי ּוגָבָזעִתִדסַאְ ₪ אָּצמְ ּונָשְרְדִתִִא יבמ תֹובְׁשֲחמ ירי
 קח שָדְקמְל תיָּב"תֹונְבל ָךְּב רחָּב הָוהְיְדיִכ הָּתַעוהֲאְרִס רעל
 -תֶאְו" יִםֶלּואָה תיִנְבִּתִתֶא ֹונְב הָמלְׁשְל דוד ןתַוי חם :הׂשעו
 תיִנָבַתְוי :תֶרפַּכַה תיִבּו םיִמיֵנְּפַה ויָרְדַחְו ויתילעו ויָּכזְנַנְו ריב
 ביִבְס תֹוכְׁשְלַה-לְכל הוהיתיּב תורצָחל ומַע ַחּורְב הָיָה רֶׁשֲא ילכ
 םיִנְַּכַה תֹוקְלֲחַמלְו :םישדקה תֹוְרְֲאְלּו םיהְלֲאָה תיִּב תֹורְצִאָל
 :הָוהיתיּב תדובע יֶלְכ"לְבְלּו הָוהְידתִיִּב תבע תֶכאָלְמ לֶבָלּ םיולהו

 ףֶסָּכַה יל לכל הָדֹובעו הָדֹובֲע לכ לכל בה לקֶשִמַב בהָּלי |

 םָהיֵתְרַנְו בה תור לקשמוי5 :הָדּבֲענ הָדֹובע לכלכל לֶקְׁשמב
 לֵתְׁשִמְּב ףֶסְּכַה תּורנְמַלְו ָהיֶתְרַנְו הָרֹונָמּו הָרֹונְמ"לקְשִמְּב בֶהָ
 לֶקְׁשִמ בֵהְּזַה-תֶאְוé :הָרֹונְמּו הָרּונִמ תַדֹובעּכ ָהיֶתְרנְו הָרֹונְמַל

Cp 28, 1° 654 ‘DWT | ל 65% rv repi 6ד 000 | 75 6 partim aliter | 
2 6 év uéaw ד%6 6000016 | 3 6 ויִלְע ימש ארקל | 9 * 6 ְּךיִתֹובַא | ל <68%| 

 |  14588 665% aliterויָּתָבּו | ט 16/20 | Jeb ,( vaodדע < 0[ 15 6,3* )6 ד.
15 pl MSS 2. ; 



 1268 א םימיה ירבד 29,11—28,17

 :ףָסְּכַה תֹונֲתְלִשְל ףֶסַכְו ןַחְלְשְו ןַחְלִׁשְל תֶכְרְעְמַה תֹוִנֲחְְׁשִל
 לָתְׁשמְּב בֶהּזַה יִרופָכַלְו רֹוָהָמ בָהָז תֹוׂשְקַהְו תָֹקרְזמהְו תֹנְְזְמַהרל
 חֵּבְזִמַלוי :רוְכּו רֹופְכל לֵקְׁשִמְּב ףַסָּכַה יֵרֹופְכַלְו רופְכּו רֹופְכַל
 בָהְז םיִבּורְּכַה הָבָּכְרַּמַה תיִנְבַתְלּו לֶקָשַמּב קָקַזִמ בָהָז תֶרָטְקַה
 הָוהְי דּיִמ בָתְכְּב לפה :הָוהְידתיִרְּב ןוָרַא-לַע םיִכְכְְ םישרפל
 המלְׁשל דיִוָּד רַמאַו>פ ם :תיִנְבַּתַה תֹוָכֲאָלַמ לכ יליִּבָשַה לע
 ָהְלֶא םיָהְֶא הוהְי יִּכ תַחַּת-לאְ אָריִתִד לא הָשענ ץמָאָ קזח ֹונְב
 -תיִּב תדובע תֶכאַלְמ"לְּכ תולכל-דע בעי אֶל ףפרי אָל ּךַמע
 םיִהֹלֲאָה תיִּב תַדּובע-לכל םיוְלהְו םִיִנֲהְּכַה תֹוקְלֲחַמ הָנִהויי :יהָוהְי
 םַעָהילֶכְ םיִרָׂשַהְ הָדּובע-לֶכְל ? ּהָמְכָחַּב ביֵדָנ"לָכְל הָכאְלְמ"לְבְבךמעו
 יִנְב הֹמלְׁש להקה לכל למה דיִוָּד רמי 29 5 ְיִרְבְּדלָכְל
 םָרֲאְל אל יב הָלֹודְג הָכאָלַמַהְו ְךָרְו רענ םיִהלֲא ּוְּב"רַחְּב ידחֶא
 ו בָהְּזה יהלֶאדתיבל יִתוְניִכַה יִחְכְדלָכָבּו :םיִהְלֶא הוהיל יִּכ יהָריִּבַה
 םיצעל םיִצַעַהְו לֹזרּבַל לזְרּבַה תָשנ תֶשָחּנַהְ ףסכל ףָָכַהְו בָהנל
 ׁשיֵׁש-יִגבַאו הָרקי ןְבֲא"לְכְו המקרו ְּּוֿפיַנְבַא םיִאּולַמּו םַהש יִנְבַא
 יִּתַתָנ ףָסָכָו בָהָז הָּלְנְס יֵל-ׁשְי יַהְלֶא יתיִבָּב יִתֹוצְרְּבי דע :ברל
 םיִפְלא תַשְלְש :שֶרְקַה תיִבָל יִתֹוניִכה-לּכִמ הָלֲעַמְל הלא תיִבְ
 חּוטל קָקְוִמ ףֶסָכירַּכְ םיַפְלַא תַעְבשְו ריִפֹוא בֵהְּוִמ בָהָז יִרכַּכ
 ךִיִּב יהָכאָלַמ"לֶבְלּו ףָסַכַל ףסּכלו בָהּ בָהנל 5 :םיִּתַּבַה תוֶריק
 בדת : :הָוהיל םויַה ָֹדָי 'תואלמל בָדַנְתִמ יֵמּו םיִׁשָרֲח
 יָרָשְלּג תואָמַהְ םיִפְלַאָ ירשו לאָרְשִי יְֵבָׁשוירְׂשְו תֹוֿבֲאָה יבש
 -תשמח םיִרָּכַּכ בָהָז םיִהְלֲאָה תי תדובעל תי :ךַלִמַה .תֶכאָלְמ
 ובר תָשחְנּו םיִפְלַא תֶרָשִע םיִרָּכַּכ ףָסַכְו ובר םיִנכְרִדַאו םיפלא
 ּותֶא אָצְמְּנַהְו* :םיִרָּבַּ ףלאז הֶאַמ לַזְרַבּו םיִרָּכַּכ םיִפְלַא תנומשה

 וחְמשיַו :יִגָשְרּוה לאיי" לע הָהידתיב רעואל ּונְתנ םיִנָבא
 למה דיָָּד םַנְו הָוהיל ּובְּדנְתִה םֵלָׁש בְּב יִּב םֶבְּדנִתֶה"לע םעָח
  לָהְקַהדלָּכ יִניעְל הָהְיתֶא ליד ָךְרבַופ ם :הָפודְנ הָחָמׂש חַמָש

 יפו חגה ְֶפִתַהְו הרובה הלנה הוה לי סל
  (ter) | Ig °° 6 aliter | 20 6+add | Cp 20, 1 5 < 115; 5%'ל] 6 16 17

frt melius WN || * <65 | 2 1 ft ְךֶפנ cf Jes 54,11 | 3 "72 תיבל יִתְורְצאְּב | 
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 :'שארלו לכל אָשְנְתִמַהְו הָכְלְמַּמַה הָוהְי ָךל יץֶרָאָבּו םִָמָשַּב לכ
 הָרּובְנּו כ הת לַּּב לשומ הָּתַאְו מ דֹובָּכַהְו רֶׁשֲעָהְי

 ברנל ח5 רני יפע יסו לג מ ינו יפת םשל
 ְיֵגפְל ונחנא םירג-יק5 ל ּוגתְנ ָךְָיִמּו לכה ְּךְמַמיְכ תא
 הָוהְי< :הָוָקִמ 2 ץרָאהדלע נימול ּוניָתּובֲאלֶכָּ םיִבָׁשֹוְתְו

 סיימו בבל ןקב התא יפ יָא יעז לכה ךל אה מ
 דּואָצְמְּנַה A הע הָלֲאלְכ יִּתְבַּדַנְתַה יִבָבָל רַׁשיְּב יֹנֲא הָצְרִ

2% jose 

 היתוצמ משל םלש בבל ןת יִנָב lw Hind Rute סבל ןְכֲהו
 ס יִתֹוְניִכֲהרַׁשֲא הָריִּבַה תֹונָבלְו לפה תֹוְֲׂעלְו ד ךיקחו ךיַתודע
 0 וכְרְבִיַו םֶביַהְלַא הָוהְיתֶא אָנּוכְרִּ לקהל ריִוָד רָמאָנְנ>

 אּוהה םַה תרחמל הל תולע ועו his בי
 לְכָל ברל םיִחְבְזּו םָהיִּכְסַנְו ףֶלֶא םיִשָבַּ ףלֶא םיִלֲא לא םיִרּפ
 הֶלודְנ הָהְמְשְּ אּוהַה םיַּב הָוהְי נפל תש לכי :לֵאָרְׂשִ
 לקוד דיִגְנל הויל יֵתְׁשִמיַו דייב הָמלָשְל יִתיִנָש וכילמנ
 חלציו ויָבִא דיִוָּדתַחַ ךלמלו הוה אָפּכילע הֹמלָׁש בֶׁשו :ןהכל
 למה נבל םגו םיִרּבגַהְו םיִרְׂשַהלְכְוצ :לֶאְרָשְודלְּכ וילֲא ּועְמְׁשי
 הָלעַמְל ּהמלְׁש-תֶא הוה לניר :ךלמה הָמלְׁש תַחַּת די ּונַתַנ דיו
 למלכה לַע הָיָהאְל רֶׁשֲא תּוְֿלַמ דוָה ויִלָע ןתיו לֶאְרשְלָּב יניעל
 | :לֵאָרְׂשיהלּכ-לע למ ישידןב ליִו55ַָ פ :לֶאְרְשידלע ינָפְל
 עַבָש למ ןורְבָחְּב הָנָש םיִעְּברַא לֵאָרְׂשִי-לַע ְּךלַמ רשא םיִמָּיַהְו
 עַבָש הָבֹוט הָביִשְּב תמר :שולָשו םישלש ּךֶלִמ םֶלָשּוריִבּ םיִנָש

 דיִוָּב יֵרְבְדְו>פ :ויָּתְחַּת ֹונָב הָמלְׁש למ דוב רֶׁשְע םיִמָי
 הֵאֹרָה לֵאּומְׁ ורבע םיֿבּותּכ םָּנַה םיִנֹרֲחֲאָהְו םיִנְׂשאָרָה ףלמה

 וּוכְלַמ"לְּב םעַ* :הֶזחַה ג ירבו איבה ןָתָג לרבעו
rr * ins 7 (trsp ,( | ל 8MSS שאר (in 110 6 fit aliter) | 14 6 + ףל | 

 |  0 Nn | 21 °° 6 6. 60006 Aaud . . 6. avhverkev || 22 * >6איה, 8 17
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 1270 ב םימיה ירבד 17—1,1

 תֹוכָלְמַמ"לָּכ לַעָו לאְרָשַיְדלַעְו יילָע ּורְבָע רֶׁשֲא םיִּתְעָהְו ותְרּבְנּ
 ס :תֹוצְרַאָה

 ומע ּויָהְלֶא הוהיו ותּוכְלַמְדלַע דיִוָּדדְוִב הַמלְׁש קּזַחְתִיַוי 1
 תואמַהְוםיִפְלַאָה ירשל לַאָרְׂשוהלְכְל הָמלֶש רָמאיו* :הָלָעַמִל הלני

 המלש ּוכָלוג :תֹבָאָה ישאָר לָאְרָשּודְכָל איָשָנ לָכְלּו םיטְפְלְו
 רֶעֹומ לֶהֶא הָיָה יםָשיִּכ ןועְבנְּב רֶׁשֲא הָמְּבִל ומַע לֶהְקַהְדלְכְו
 םיִהלֲאָה ןורא לבא :רָּבְדַמּב הוהְי-דָבֲע הֶׁשֹמ הָשָע רֶׁשֲא םיִהלָאָה

 :םֶלָשּוְריִּב לָהֶא ול הָטָנ יּכ דיִנְּ ול ןיִכַהְּב םיִרָעְי תיִרָּקִמ דיִוָד הָלעֶה :
 נפל םש רּוחְב יִרּואַּ ילָאְלְַ ּהָשָע רֶׁשֲא תֶׁשֹחְּנַה חֵּבְזִמּו
 חבזִמ-לע םָׁש המלש לעיופ :ילַהְקהְ המלש ּוהשרֶדינ הָוהְי ןכָשמ
 :ףלא תולע ויֵלֲע לעיו דעומ להאל רֶׁשֲא הָוהְי רנפל תַשחֶּנַה

 המ לֶאְש ול רָמא המלשל םיָהֹלֲא הֶאְרַנ אּוהַה הֶלֵיַלַּב ס

 דָפָח יֵבֲא יודיע ָתיָשָע הָּתַא םיִהלאָל המלָש רֶמאַ :ַּלְַתֶא
 ריִוָּד םָע ְּרֶּבִד ןִמָאְי םיִהלֲא הָוהְי הָּתִעפ יויָּתְחִת יִנָּתְכַלְמַהְו לוד
 הַָמָכֲח הָּתַע< :ץֶרֲאָה רפעּכ בָר םַעְדלַע יִנָּתְכלְמַה הָּתַא יִּכ יֵבֲא
 ךֶמַעְתֶא טֿפְׁשִי יִמְיִּכ הָאובָאְו הַָּה"םַעָה יִנָפְל הֶאְצֶאְ יל ןּת עֶּדַמּו
 תאז הָתִיַה רְׁשֲא שנ ,הֿמלׁשלוםיִהלֲא רַמאניי ם :לְנַה הּנַה
 -םַנְו יִאְנש שָּפַנ תֶאְו ֹובְכְו םיִסָכְנ רֶׁשֲע ּתְלַאָשאְלְו ךַבְבְלע

 -תֶא טוּפָשַת רש עמו הָמְכָח ךלְילאשתו תלָאְׁש אָל םיּבַר םיִמ
 םיִסָכְנּו רֶשַעְו ףָל ןּותְנ עֶדַּמַהְו הָמְכֲחַה יי :ויָלֲע ְּךיִּתְכַלֲמַה רֶׁשֲא יע
 אל ד ךיִרחֶאְו ְךינָפְל רֶׁשֲא םיִכְלַמְל ןכ הָיַהְדאלורָשא ֹלרְּתַא ּובָכְו
 לָהֶא ינפְלִמ םלׁשורי ןועֶבְנְּברְׁשַא הָמָּבַ המלש אביו! :ןָּכ-היְהְי
 ויהי םיִׁשְרְפּו בָכָר המלש ףסַאיַו * פ :לֵאָרְׂשִ-לֲע ּךלִמיַו דעומ

 רעְב םֶחיִּגיִ םיִשְרּפ ףַלֶא רַשָעְ"ינשּו בָכָר תואמ"עבראו ףלַא
 יבָהְנַהְתֶאְו ףסּכַהְתֶא ףָלֶּמַה ןתינ5 :םֶלָּויִּב ָּלמַה"םעֶו בֶכָרָה
 :בֶרָל הָכַפְׁשּב"רֶׁשֲא םיִמקִשּכ ןֶתָנ םיִזְרַאָקתֶאְו םיִנָבַאָּכ םֶלָשּוריִּ
 יאוקמ למה ירחס 'אַוקִמּו םיִרָצִּמִמ הָמלְׁשִל רׁשֲא םיקּופה אָצֹומּווׂש
 ףֶסַּכ תֹואַמ שָשְּב הָבְּכְרְמ םִיְרְצִמִמ ואיצויו ּולֲעיוייז :ריִחְמַּב ּוֵחקִ

minus bene DW || © nonnכ 1, 3 796/00 666 | ף 5 6 6\8606מג || ל 8  
 MSS 6%84 'ַהְדלָכְ | 6 565 5*+רַשַא | g 65* x6 Gvoud טסט || 10. זז 8
 עדמו || ז2 6 (פוסשו) ןַתֹנ יִנָא? | 13 1 6 69 הָמָּבַהַמ | 15 "7 > 18 1027 |

(trsp ,) et postea NIP |אזקִמְו  v 16.17 cf ad IR 10,285 | 16 ° [ frt 

 17 *= ו אָצִמְו לעת.



1 ,3 CHRONICA II 1271 

 םֶדיְּב םֶרא 'ּיֵכְלַמּו םיִּתְחַה a ןֵכְו הָאַמּו םיִׁשֲמֲחַּב סּוסְו
 :ואיצוו

 רפסיוי 2 :וְתּוכְלַמְל תִיַבּו הוהְי םשֶל תב תֹונְבַל המלש רָמאּיַויצ
 רָהָּב בצח שי ףלֶא םיגומשו לָּבַס שיא לא םיִעָבְש המלָש
 המלש תל ס :תֹוֲאַמ ׁשֵשְ םיִפְלַא תֶׁשְלׁש םהיֵלֲע םיִחָּצַנַמּו
 ל"חלְׁשִתַ יִבָא דיִוָּדדםַע ָתיֶשָע רָשאּכ רמאל .רֶצְדִלַמ םֶרּוחלֶא
 הָוהְיו םשל תִיַּב-הנּוב נא הגה ב תַבָשל תיַב ול-תוגבל םיֶזְרַא
 דיִמָּת תֶכֹרעמּו םיִמָס-תְרַטְק וינפְל ריִטְקַהְ ול שיִדְקַהל יִהלֲא
 ּוניִהְלֶא הֹוהְי .יִדְעומְלּו םיִשָרַתְלְ "תותָּבָשל בֶרָעָלְו רָקְּבִל *תולעו
 לוגי לוד הנוב ינָאדרָשַא תיּבַהְוי :לֵאָרְׂשִי-לֲע תאְז םֶלועַ
 םיִמָשַה יִּכ תיב .ול"תונבל חפ- רַצַעְי יַמּופ :םיִהלֲאָה"לְכְמ וניִהלֲא
 -םֶא יִּכ תב ולהַנְבֶא רֶׁשֲא יִנֲא יִמּו הלּבלכי אֶל םיִמָשַה יִמָשּו
 ףֲסַּבַבּו בֶהזַּב תושעל יםָכָח-שיִא ילחלש הָּתַעְוֿ :וינפל ריִטְקַהְל
 םיִחּוּתּפ ַחַתַפְל עדו יתֶלָבַתּ ליָמְרַכְוי + ןְְגְרֲאָבּ ורְּבַבּו תֶׁשֲחַּנבּו
 :יִבָא דיִוָּד ןיִכַה רֶׁשֲא םֶלָשּוִיִבּו הָדּוהיִּב "מע רשא םיִמָכַחַה"םִע
 יִתְעַדָי יִנֲא יִּב ןונָבְלהמ םיִמּגְלַאָ םיִׁשֹורּב םיִזְרַא יצע לחש
 :ףידבעדסע יַרָבע הָּגהְו ןֹונְבְל יצע תורכל םיִעְדֹוי ְךיִדְבע רשא

 אָלְפַהְו לג הָנּב יגֲארַׁשֲא תובה יכ בֶרל םיצע יל ןיִכהְל
 םירכ ּךיִדְבְעְל "תוכַמו םיפח יִּתַתְנ םיִצַעַה יִתְרְכְל םיִבְטִח הָּגַהְופ
 ףְלֶא םיִרָשָע םיִּתַּב ןייו ףֶלֲא םיִרְׂשֲ םיִרֹ םיֹלעְׂשּו ףלֶא םיִרָשע
 בֶתְכּב רצ"ךלמ םֶרּוח רַמאיַופ פ :'ףלא םיִרְׂשֲע םיִּתַּב ןְמַׁשו
 :ךלמ םֵהיֵלֲע ְנתָנ ֹומֲע ד תֶא ּהָוהְי תֶבַהֶאְּ הָמלׁש- לא חַלֶשיו

 רשא הָניִּו לכ עדי םְֶח ןב לה דיו | | דשא ראית
 עדוי םֶכָח-ׁשיִא ייִּתְחְלָש הָּתַעְויי :ּותּוכְלַמְל תִיָבּו הָנהְיל תִיַּב"הָנְב
 עדוי ירצדשיִא ויָבֲאְו ד תנְּבְִמי הָשַאְְְּבי :יִבָא םֶרּוחְל הָניִּב
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 1272. ב םימיה ירבד 2,14—-3,12

 ןמגְרַאַּב "םיצעבו םיִנָבֵאָּב לֹזֹרּבּב תֵׁשֹחָנּב ףַסְּכַבּודבַהְַּּב תושעל
 תֶבשַחַמלְּ בֵׁשֲחלְו ַחּותָּפילְּכ ַחְּתַפְלּו ליִמְרַּכַבּו ץיוְּבבּו תֶלַבתַּב
 םיִטָחַה הָּתַעְו+ ְּדיִבֲא דיִוָד ינדא ימְכַחְו ד ,ּףימְכֲחִע לןְנִ רֶשֲא
 ּונֲחַנֲאוופ :ויְדְבעל חַלְׁשְ ירא רֶמָא-רֶׁשַא ןייהו ןמשה םיִרעָשַהְ
 ופי םידלע תֹודֹסְפַר ל ל םֵאיִבְנּו ךֹפְרצ-לְבְּכ ךּנָבֹלַהןִמ םיִצֲע תֹרכָנ
 םיִׁשְנֲאָהִלְּכ הֹמלָׁש רּפַסִיופ ס :םֶלָשּורִי םָתֹא הלעת הָּתַאְו
 ויָבָא דיִנָד םֶרָפְס רֶׁשֲא רַפַּסַה יֵרֲחֶא לֵאָרְִׂי ץֶרָאּב רשא םיִריֵּגַה
 שעיויז :תֹוִאַמ ששו םיִפלֲא תֵׁשְלְׁש ףלֶא םיִׁשָמֲחו הָאַמ ּואַצַמיו

 םיִפָלֶא תֶשָלָּו רֵהְּב בצח ףֶלֶא םיִנמָשּו לס ףלֶא םיִעָבְש םֶהַ
 :םָעָה"תֶא דיִבֲעָהְל םיִחָצַנְמ תואמ ששו

 היִרומה רַהְּב םלָׁשוריִּב הוהְי-תיִּב"תֶא תֹוָנְבְל המלש לָחּוי 8

 ןגְרא ןֶרגְּב דיו 'םיָקְמִּב ןיִכָה רֶׁשֲאי ּהיֵבֲא דיל יהָאְרִנ רשא
 :ֹוְתּוכְלַמְל עּברַא תנָשַּב יִנָשַּב יִנָשַה שֶדָחְּב תֹוֹנְבַל לָחִיו> :יִחּובְיַה
 הָּדְמַּב תומא ְראָה םיִהֹלֲאָה תיּבדתֶא תובל המלש רוה הָלֲאו
 -לע שא יםָלּואָהְו :םיִרְׂשע תומא בַחְרְו םיִשָש תֹומַא ּהָנּוׁשאָרָה

 הָאמ הָבְנַהְו םיִרָשָע תמי תַּבה-בַחְר :נּפלע ראה יֵנ
 הָּפִח לּולָּנַה תִיּבַהיתֶאְוי :רוהָט בָהָז הָמיִנְּפִמ ּוהַּפַצִַו םיִרְׂשֲעָ
 ףצינ6 :תֶרָשרֶשו :םירמת ויִלָע לעיו "בוט בָהְז והָפחיו םיִשורָּב יץע

 -תֶא ףהינז :םִיוְרּפ בֶהְז בָהּ תָרֲאְפתל הָרָקְי ןבֲא תיּבה-תֶ
 -לע םיִבּורְּכ חַּתַּפּו בֶהֶז ויָתֹותְלַדְו ויִתְוריִקְו םיִּפִּסַה תֹוָרקַהי תיַּבַה

 הבחְ וגְפלַע ֹוכָרֶא םישְדְמה שְדקתיּביתֶא שעיו* | :תוריקַה
 םיִרְּכִכְל בוט בָהֶז ּוהָּפַחִיַו םיִרָשָע תֹומַא וַּבְחְרְו םיִרָשָע תֹומַא תיבה
 תוילעֶהְו בָהְו םיִׁשָמֲח םיִלקְׁשל תֹוָרְמְסִמְל לתׁשְמופ :תֹואמ שש
 הָשעמ םִיַנְׁש .םיִבירְּ םיִׁשְרקַה שָרְקתיִבְּב שעיויי :בֲָהְז הָּפִח

 םיִרְׂשֲ תֹומַא םָּכְרֲא םיִנּורְּכַה יִפְנַכְויי :בָהְז םָתֹא ּופצינ םיעַפעצ |
 .תֹומַא תְרַחאַה ףנְּכַהְו תִיַּבַה ריקל תענמ שמח תומא דַחֶאָה ףֶנָּכ

 שָמִח תומא דָחֶאָה בוכה ףֹנכּוי= :רחאָה ברכה ףְֶכל עיגמ ׁשַמָ
 בּוְרְכַה ףֵגְכִל הָקַבְּד ׁשַֹמְח תומא תֶרָחַאָה ףְּכַהְו תִיְּבַה ריָקְל עיִגמ
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 םיִדָמַע םֶהְו םיִרְׂשְע תֹוּמַא םיִשְרִפ הָלֲאָה םיִבּורְּכַה יִפְנַּכ :"רַחַאַה
 ןְמנְרַאְו תֶלְבת תָכיֶּפַהדתֶא שענ+ :תִיְבל םֶהיִנָּפּו םָהילגַר- לע
 םידּומע תִיַּבַה ינפל שעניפ פ :םיִבּורְּכ וילע לעיו ץּּ ליִמְרַכְ
 תֹומַא ושארדלע-רׁשַא תֶפָצַהְי ךְרֶ ישָמָחְ םישלש תומא םיִנָש

 יְִַעה שאָר"לע ןָתונ ריב תורקרש שעיוי פ שמח
 ינּפ"לע םיִדּוּמעֶה-תֶא םקינ" :תוְרָשְרַשַּב ןַתִיַו הֶאַמ םיִנֹוּמַר שעלו
 םשו ןיִבְי לִנלָקיַהְרםש אָבָקִינ לואמשהמ דָחֶאְו ןימָימ דָחֶא לפיה
 פ  ּזַעָּב יִלאָמָשַה

 ָּבְתְר הַמַא םיִרְׂשֲעְו וכְרֶא הַּמַא םיִרָשָע תֶשחְנ חֵּבְזִמ שעיוי 4
 ותָפָשָמ הָּמַאָב רֶׂשֲע קצּומ םֶיַהדתֶא שעיו* ם :וִתָמֹוק תומַארָשַעְ
 הָמַאְּב  םיִשלש וקו ותמוק המ ׁשֶמָחו ביִבָס לע ותַפָשלֶא
 םיִבָבּוְס יי ובס ול תַחַּת יֿםיִרָקְּב תּומְדּוג :ביִבָס ותא בקי

 ירָקְבַה .םירוט םִיַנׁש ביִבָס םִיַהתֶא םיִפיקַמ הָּמֲאְּב רשע ותא
 הָנֹופָצוםיִנֹפ השלש רֶקַּב רֶשָע םיִנָשלַע דַמוע+ :וָּתְקצִמְּב םיָקּוצְי
 םִיַהְו הָחְרְזִמ םיִנּפ הָשַלַשּו הָּבְָ םינפ הָשלָשּו הַמֹי םיִנפ הָׁשּולְׁשּו

 הָשעַמְּכ תפֶשּו חט בו :הָתְָּבםֵהיֵרְַאלכו הלְֲמְלִמ םַהיל
 פ  :ליִכָי יםיָפָלַא תֶשְלֶש םיּתַּב קיִנֲחְמי הגוש תַרָפ סֹוכיתפְש
 הָצְחְרְל לואֿמְׂשַמ הֵׁשֹמֲחַו ןימימ הָׁשִמֲח ןַתיַו הָרָׂשֲע םירויּכ ׂשעיופ
 ם וב םיִנֲהֹכַל הָצֲחְרְל םיַהְו םב ּוחיָדְי הָלֹועָה הׂשעמדתֶא םָהְב
 ןימיִמ שמח לָכיִהְּב תי םֶמָּפָשִמְּ רֶׁשֲ בֵהְּזַה תֹוְרֹנְמדתֶא שעיול
 הָׁשְמֲח לָכיַהְּב הניו הָרָׂשֲע תֹונְמלְׁש שעיו* ס :לואמָשִמ ׁשַמֲחְו
 רצח שעיופ ס :הָאמ בָהְז יִקְרְזִמ שעיו לואָמָשַמ הָשמַחו ןיִמָּוִמ
 :תַשָחַנ הַּפִצ םָהיֵתֹותלַו הרזעל תוָתְלְּ הָלודְּגַה הָרְזִעָהְו םיִנָהְּכַה
 פ | :יהְּבְנֶנ לוממ הָמְְ תיִנְמִיַה ,"ףַתָּכִמ ןַתָנ םָּיַהדתֶאְני
 ?םריח לכו תֹוָקְרְזִּמַה-תֶאְו טייַה-תֶא | תוריסַהתֶא יםרוח שעיויי
 :םיִתלֲאָ תיִבְּב הָמלְׁש למל הֶׂשְע רֶׁשֲא הָכאָלִמַה-תֶא תושעל

 12 * ₪1 MSS דָחֶאָה | 15 = >6, 5 18 | ** 69 501 םֶשארְו; 1 םשאר
 סזס ושאר | 16 קזק דיִבָרָּב ?), 4 רָּבְכְמ | :7 ס יִנָמיַה, א יִנִמיַה | 6ק 4

P56 IR | © + crrp;םיִעְקַּפַה |  et posteaםיעקּפ  aa59 שווא  OTN)ז  
 cf ad IR | 5 °° IR 7,26 D3 םיפלא ]1 5 6 6 הלכי (ּונָל--) קזס ליכי | 6 6
 "יו ? (6 al accent) | 8 3 120 || ro 4 ins c 71155 6 rR 7,39 תִיַּבַה | ל 1 בָנָנ |

 זז * = יִבָא םרוח 16; 212 | ל K םריָח, 0 םֶרּוח *cf || " מסממ 5 0
 IR 7,40 + לכ.
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 +" ב םיפיה ירבה 5,6—4,12

 תֹוכְבְׁשַהְו םִיָּתְׁשםיִדּוּמעֶה ׁשאָר"לַעיתֹוָרְתְּכַהְ תיָלְגַהְוי םִיַנְׁש םיָדּומַעַ>
 ;םיִדּוּמעֶה שאר"לע רֶׁשֲא תֹורְתּכַה תל יִּתְׁש-תֶא תֹוֿפְַל םִיַּתַׁש
 םיִנומְר םיָרּוט םִיגָש תֹוכְבְׂשַה יּתְׁשְל תוָאַמ עְּבְרִא םיִנֹומְרֲה-תֶאְוי
 ינֿפדלע רֶׁשֲא תֹורְתְּכַה תל יִּתָש-תֶא תוכל תַחֶאַה "הָבְבְשל
 :תונכְמַה-לע הֵׂשְע תֹוריִּכַה"תֶאְו הָׂשְע תֹוָנֹכִּמַה-תֶאְויצ :םיִדּומעָה
 תוריִסַה-תֶאְופ :ויָּתֲחַּת רָשָעְיםיִנַש רֶקְּבַהתֶאְו דָחֶא םָיַהזתֶאיפ
 למל "ויִבָא םֶרּוח הָׂשֲע יהי לָּכדתֶאְ יתּונְלְזִמַה"תֶאְ םיִעְיַהתֶאְו
 ףלמה םקצִי ןּרְריַה רכְכְּביז :יקּוִרְמ תַשחְנ הוה תיל הָמלש
 םיִלַּכַה-לְּכ הָמלְׁש שעיני* :'הָתָרַרֶצ ןיִבּו תוָּכְס ןיּב הָמְדאַה יֵבֲעּב
 המלש שעירופ ס :תֶׁשְחנַה לקשמ רקחנ אל יִּכ דאְמ ברל הָלֶאָ
 תונָחְלָשַהי-תֶאְ בָהּזַה חֵּבְוִמ יתַאְו םיִהלֲאָה תב רֶׁשֲ םילָכַהלַכ תֶא
 יטּפְׁשמַּכ םרעבל םָהיַתְרְנְו תֹונָמַה-תֶאְו>פ :םיִנָּפַה םֶחָל 'םהילעו
 או בֶהְו םִיַחְקלָמַהְ תֹיָרּנַהְו חַרָּפַהְויי ורּונְס בָהָז ריִבְּדַה נפל
 בָהֶו תֹוִּתְחַּמַהְו תיּקִּכַהְו תוקְרְזִמַהְו תוְרמְָמַהְו :יבֲהְו תֹולְכְמ
 יתלַרְ םיִׁשָדָּקַה שקל תויָמיִנָּפַה יןיתותלה תִיּבַה התו רּונָס
 יהָׂשֲע"רְׁשַא .Fon לכ לשתי ;RN ls לכיהל תִיָּבַה
 ףְּכַה"יתֶאְ ויֿבָא דיִוָּרו ישדְקתֶא המלָש אָבִיַו הָוהְי תבל המלש
 < :םיִהְלֶאה תיִּב תֹוְרָצֲאְּב ןתְנ םיִלַָּהיָּכדתֶאְו בֶהְּזַה-תֶאְו

 תֹוּטַּמַה יֵׁשאָרלָּכתֶאְו לאָרְׂשִ יִנקְזי-תֶא המלש ליהקי וא
 -תיִרְּב ןֹוָרַאתֶא .תולעַהְל םֶלׁשּורי-לא לֶאְרְשְי ינבל תֹוָבָאָה יִאיִשְנ
 לֵאָרְׁשִ ׁשיִאדלָּכ ךלָמַהלֶא להק :לןויצ איה דיִוָּד ריִעָמ הָוהְי
 םִילַה ָאְׂשו לארי ינקז לכ nS :יעבְׁשַה שֶדְחַה אּוָה גֲחַב
 - -i:=> שֶרְקַה יִלְּכדלָּכ-תֶאְו דעומ לָהֶאתֶאְו ןורָאָהיתֶא לער :ןֹורָאָהתֶא

 תֶרֲע"לָכְו הֹמלָׁש לֶמַהְו :יםִיוְלַה םיִנֲהְּכַה םִתא לֲעָה לֶהֶאְּב רֶׁשֲא

ok 

erdvw; dl? (vel l JW?) cf IR || 67,4: כה תֹולְגְו | 13 6  Ic 1R = 
 IR i רֶׂשע et הָרָׂשַע 6 6 | 15 IR 7,44 'אָה | 16 *1 תוקְרְוְמַה 6( זנ א א

 7,45 | ל 16 9 (6 :2) םיִלָּכַה | = 1 יִבָא טז 212 | 5 זז טֶרממ | 17 * ג
 יבעב 18 7,46% הָבַעַמְּב | ל א תר 1 9 *16 R748 תא || ל גת ןָח--

IR 750 +22°  | (תולָכִמ IR | 21" < IR )2MSSוילע רֶׁשֲא | 20 = >  
 תופְסַהְו | = 1c זה 'דְל תִיַּבַה תותפו | < 1 יתלדלּו cf a4 18 (6לא דל |

prb sic 1 (trsp * adתֶא - IR51+ ְךֶלֶמַה | 5 65580  Cp 5, 1 5 11155 IR}, 

3IR18< 655 + לכ | * 8 זר (3* = 4) | MSS GPAs IR |2°2MSSבהמ | <  
 8,2 + םיִנָתַאָה חַרָיְּב 1 קזמ א | 4 ג 83 םיִנֲהֹּכַה | 5 * ₪ 84 ולעיו | *6

 24155 Vrs 18 'הְו.



7-8 CHRONICA II 1275 

 -אל רש רָקְבּו ןאָצ םיִחְּבזִמ ןָרֲאָה יִנֶּפל ויֵלְע םיִרָעוְּנַה לאָרְׂשִי
 -לֶא הָנהְיתיְרִּב ןוראדתֶא םיִנֲהְּכַה ּואיִביַוז :ברַמ ּונּמִי אָלְו וָרְפסִי
 :םיִבּורְכַה יֵפְנַּכ תַחָּת"לֲא םיִׁשְדָקַה שרק" תִיָּבַה ריִבְּדדלֶא ומזקמ
 םיִבּורְּכַה ּּסּכְונ ןוְרֶאָה םּוקְמ"לע םִיַפָנַּכ םיִׂשְרפ םיִבּורְּכַה ּויָהְיַל

 יְִבַ ישאר לארי םיִדּבַה ֹכיִרֲאיופ :הָלעֶמְלמ ובלו ןוראָה-לע
 םוָיַה דע םָׁשייֵהְיְו הָצּוִחַה ּוָאְרְי אָלְו ריבַָּה יגפילע "וראה
 רֶׁשֲא 'בָרחְּב הָשמ "ןַתְנרֶשַא תוחלה יִגָש קב ןּורֲאָּב ןיַאיס הגה
 תאְצַּב יהיו ס  :םִיָרְצַמַמ םֶתאַצְּב לֵאָרְׂשִי ינְּדםע הֹוהְי תֶרֶּכ
 רֹומְׁשְל ןיִא ּוׁשְּדִקְִתַה םיִאְצְמַּנַה םיִגהְּבַהְּכ יפ שֶדְפַהְִמ םיִנֲהְּכַה
 םֵהיִנְבלְו ןותדיל ןָמיֵהְל ףסֶאל םלכְל םיְִרְׁשְמה סול :תוקְלְתַמְ
 יחָרְזִמ םיִדָמְע תורנְכו םיִלָבְָבּ םיִתְלְצַמְּ ץוב "םיִשָּבְלִמ םָהיֵחַאַלְו
 יהיַנ 3 :תֹוְרצֹצֲחַּב יםיִררְצִחַמ םיִרְשְעְו הֶאְמְל םיִנֲהְּכ םֵהּמעְו תבומל
 תודהלו ללהל רָמָא-לוק עיִמְׁשַהְל םיְרׁשִמלְו יםיִרצצַחַמַל דָחֶאָכ

 ללהְבּו ריִׁשַה יַלְכבּו םְִלצְמְּו תֹוְצִחּב לוק םירָהְכּו הןהיל
 -אָלְוי :הָוהְי 'תיּב ןֵנֲע אָלְמ תיבה וְּסַח םָכּועְל יִּכ בוט יִּכ הָוהיִל
 -תֶא הָיהְיידֹוְבְכ אָלְמ"יִּכ ןֶנָעָה וגּפִמ תַרָׁשְל דומַעל םיִנַהְּכַה ָלָכָ
 הָמלָש רַמָא וַאי 6 פ :םיִהלֲאָה תי

 :לפְרֲעַּב ןוָּכָשְל רמָא הוהְי
 :םימלוע ּּתְבֶשל "וכמו דל לבזחתיב יִתינְּב ינאי

 לֶאְרְשי להק" ל לֶאָרְשִ לֶהָקלָ תֶא רבי וינָּפתֶא מ: בוי

 ץראמ ימע-תַא יתאצוה רֶשַא םיַה ןמ5 :רמאל אלס ויד יבא
 תְּהְל תיֿב תֹוָנְבִל לאָרְׂשִי יטבַש לֹּכִמ ריֵעְב יִּתְרַחְבְאל םִיָרְצִמ
 ָחְבָאְו :לֵאָרְשִ יֵמֲע-לֲ דיג תֹויָהְל שיאְב יִתְרַחְבְאְלְו םש יִמש
 לאש ימע- לע יתויָהל דיִוְדְּ רֵחְבֲאָ יםָׁש יָמְׁש תויהל לשר

 תי תבל לכבלים הָיָה רשא ןע יב יא הָוהְי מא
 6 IR 85 1תֶא | 8 7 ונסה | 9 5 186 6 54155 6 1 8,8 שָדקַה |

ins c IR 5%ל  | (F+év abr)ּויָהיַו | דס 5 6 60ף  pl MSS 656 IRל 1 6  
K cfad 1, 15,24 |תיִרְּבַה תוחל | 12 * 697 ששי )דָנָנִמ?) | ל 0 םיִרְצְחַמ,  

 13 = 0 םיִרָצַחְמַל % 6136 1, 15,24 || °° 16 65% דובָּכ ןנע | שק 6, 2518 8,13.
SA | 6 2-2 65: totusהנָּב | ל זח 'מ | 4 18 8,15 ודיבו | 5/6 ** > 18 8,16  

 v 6 >8MSS | 6° 56 38+ ריִנָנ.
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 1276 ב םימיה ירבד 23—6,9

 כ תִיָּבַה הָנְבִת אֶל הָּתַא קרי ְבָבְל"בע הָיָה כ ָתֹוביִטָה יִמָשל
 -תֶא הוהְי םקיִניי :יָמְׁשְל תִיַּבַה הָנְבַי-אּוה ְּךיֵצָלֲחַמ אצויה ְךְנָב
 לֵאָרְׂשִ .אָסְכ"לעובשאו יִבָא דיִוָּ תַחַּת םּוקֶאְו רכִּד רֶׁשֲא רָב

 לארי ים תר רשא הוה תב םׁשרְׁשַ ויה בש
 לֵאָרְׂשִי לֵהְק"לְּכ דֵנָג הָוהְי זמ יִנְפְל ימיו

 יהְרְזעֶה ְךֹותְּב ּוהְנָּתִיַו תשחְנ רויְּכ המלש הָשָעְיִּכ" :יֹויָפַּכ שרפיו
 דמֲעיו ֹותַמֹוְק שולש תומִאָו ובָחְר תומא שָמִחְו וכְרֶא תומא שמח
 :*הָמְיִמָשַה ויַּפּכ שרפו לארי להק" נג כרבע דבי ויל

 תְרַמְש רֶׁשֲאי = לָּב היגס םיכלהה ףילְבעל דָסַמַהְ תיִרְּבַה
 תא ד ךיִפְּב רָּבִדִתַ ול ְתְרּבּדרְׁשַא תֶא בא דיו הבל

 אָפְּכְלַע בשוי נפל שיא דל תכיל רמאל ל תְרַבִ ד רֶׁשֲא תא
 ּתַַלַה רֶׁשֲאכ יִתְרותְּ הכל םָּכְרּדתֶא ךיִנְב רָב קר לֵאְרְׂשִ

 הגה קראק לש יםֶדָאַהתֶ םיִהְלא בש םנְמֲאָה רָב :דיורל
 :יִתיִנְּב רֶׁשֲא הָּזַה תיְּבַהְיּכ ףא וְכָל אל םיִמָשַה יִמְשּו םיִמָש
 הָגְרהלֶא עמל יהל הָוהְי ותָּנְחְּתִלֶאְו ךּדְבע תלָּפִת לֶא ָתיָנָפְופ
 תוחותפ יֶניִע תויָהְל>ס ?יףינפל לֶלָּפְתִמ בע רשא הלְפִּתַה לֲאְ
 ְדְמׁש םּוׂשְלי ּתְרַמָא רַשַא םוקמַה-לֶא הָליֵלְו םֶמֹוי הָּנַה תיַּבַה-לֲא
 :הָּנַה םֹוְקַּמַה- לא ךרבע ללפְתִי רשא הָלֶפְּתַה לֶא עומשל םש
 -לֶא ּולְלַפְתִי רֶׁשֲא לֵאָרְׂשִי ּךּמִעו ףדבע יינּונֲחְּת-לֲא תְעַמׁשְו

 ָתְעַמׁשְ יםִיֿמְׁשַהְמ ךְתְבׁש םֹוָקְמִמֹי עֿמְִּ הָּתַאְו הָזַה םוקְמַה
 ותְלַאַהְל הָלֶא ובאָשְנו ּוהָעְרָל שיא אָטָחְיְד א :ּתְחְלְסְ
 םיִמָשַהי-ִמ עָמָשַּתו הָּתַאְוי :הָּנַה תִיּבַּב ְּחַּבְזִמ יִנָּפל 'הֶלֶא אָבּ
 ושארְּב ּוָכְרַּד תַתְל יעׁשְרל בֵׁשְהלי ףיְִבע-תֶא תְמַפְׁשְ תיִׂשעְו

IR aliter |מ || ל-ל Dip1 8,21 אל Rײיִּכ | זז * D8,19  g Seb pl MSS IR 
cf 13 | 13 ** <18 |םיִמָשָה  PIMS$IR+8,22 4 המלש |  SIR12 518  

IR 8,26+1 8,25 יִנָּפְל 6" יִמְשְּב | 17 8 63 R6/00ג5%6 00 16000 | 16  b 
 א( | 18 -* > ד 827 || Ig זז 8 6 + םויַה | 20 = 1 8,29 יִמַש הָיִהְי |

 כז * ג 830 תַּנָחִּת | ** ג שהדלָא . . .םוקמילָא | 22 * 8 831 רֶׁשֲאתֶא |
 ל גז9 אשנו || < 1 הלאָּב | 23 * > 1 8,32 | ײ 1 6 ז8 עשר עיִׁשְרַהל.
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 לאש ְךֶמִע ףננײםאוי ם :ֹותָקְדצְּכ ול תֶתְל קידצ קיִדְצַהְלּו
 נָּנִחְתְקְ ֶלְלּפְתַהְו ךִמָשתֶא ּוָֹוהְו 'ובָשְו ףְּואָטָחְי 'יכ בוא נפל
 תאַּטַחְל ָּתְחַלְסְו םיִמָשַההְיִמ עָמָשִּת ּהָּתַאְו5 :הָּזַה תיּבַּב יֶּדיֵנפְל
 :םֶהיִתְבַאְלְ םֶהְ הָּתַתְנרַׁשַא הַמָדֲאָה"לֲא טתוביִשַהְ לֵאָרְִׂ ל ּךמע

 ּולְלַּפַתִהְו ךְלּואַטָחְ כ רַטְמ הָיָהְידאלְו םִיָמְׁשַה רֶצעָהְּב< ס

 :יסנעֶת יכ ושי יםָתאָטִחַמ ֶּמשתֶא יִדוהְו הוה םוקָמַלָא
 לֶאְרַשי תמעְו 'ִיִלָבַע תאָטחְל ּתְחַלְסְו םִיִמָשַהי עמְׁשּתוהָּתַאְו“ל
 ףצרא"לע רָטָמ הָּתַתַנְו הב"וכלי רֶׁשֲא הבוטה ףרּדההלֶא םֶרֹות יִּכ
 -יִּכ רָבָּד ץֶרָאְב הָיָהְְדיִּכ בער ם :הלחנל מעל הָּתַתְנ"רׁשַא
 'ץֶרָאְּב יביא ולרי יִכ הָיְהִי יִּכ ליִסָחְו הבר ןֹוקְריְ ןופרש הָיָהָי
 להיהי רשא הנְתְּתילְכ הלָפְּת לב :הלֲחַמ-לַכְו ענגיל וירעש
 באכמו ֹלעֶגני שיֶא ּועְדִי רֶׁשֲא לארי מע לבלו םָרֶאָה" לכל
 ךְּתְבִש ןוָכְמ םִימְׁשַהְַמ עֶמְׁשּת הָּתַאֹופ :הָזַה תִיַּבַה :לֶא ויֵּפַּכ ׂשֵרָפּו
 הָּתַאְדיִּכ ובָבְלתֶא עַדִּת רֶשֲא יֿפְרְּלכְּכ ׁשיִאָל הָּתַתַנְו תחל
 יִתיֵכְרְדְּב תבל ךּואָרי ןעמלי :םָרֲאָה יֵנְּבי בָבְלתֶא ּתְעַדְ ךדבל
 :וניתבאל הָּתַתְנ רֶׁשֲא הָמְדַאָה ינּפ-לע םייח םָה"רֶשא "ימה

 ץֶרָאַמו אָבּו אּוה לֲארְׂשִי ךמעמדאל רֶׁשֲא ירכָנַהְלֶא םנְו* ם
 ואָבּו היוטְנַה ָךעורְזּו הָקֲָחַה דו פודְנַה ָּךמש" ןעמל הקוחר
 בש ןוכַמִמ םיִמָשַהְְִמ עָמְשִּת הָתַאְוג :הָּזַה תִיְּבַהְדלֶא ּולְלִּפְתֶהְו
 ץֶרָאָה יֵמע-לְכ וערי .ןעמל יִרָבֵּנַה יא אָרְקורָשא לָבְּכ תיִשָעְ
 -לע אָרְקִנ ּךְמָשדיִּכ תַעַרְלְ לֵאָרְׂשִ ָּךַמַעַּכ ְּךְתֶא הָאְרילּ ךַמׁש-תֶא

 ויָביֲא-לע הָמְלַמַל ְךֶמַע אוקי < ם :יִתיִנְּב רשא הנה תִּבַה
 תְרְחְּב רֶׁשֲא תאזה ריִעָה ּךָרָד ףיֶא ּוֵלְלַּפְתַהְו םֶחְלְשִּת רׁשֹא רב
 םְֶלפְת"תֶא םיִמָשַהְִמ תְעַמְׁשו :ףמשל יִתיַנְּבירַׁשֲא תִיּבַהו ּהָּב
 רֶׁשֲא םֶדָא ןיִא יִּכ ךְלּואָחְ יּכ3 :םַטָּפָשִמ ָתיִשַעְ םֶתָּנִחְּתדתֶאְו

 -לֶא םהיבוש םּובְשְו ביֹוא ינְפְל םּתַתְנּו םֶב יִּתַפַנֲאְו | אָטַחְיְדאל

 24 * R833 רֶׁשֲא | ל זת + ְיֶלַא | 5 גת יִלַא | 25 * 7 >18 834 |
26 51 6 mlt MSS Edd 63¥ IR 8,35 ַמג || ל 1 6 69 םנעת' || 27 * insc 64 מ[ | 
Pl? 6 1R 8,368. ףדבע || 28 51 6 6 1 8,37 וביא | ל 1 6 6 (Karévavrt pr 

 xaré piav) IRS דאב | 20 *16 6 לכ || * 16 1 8,38 'ת | = זת ובָבָל ענג
30 pl MSS $ IR 839+ לכ | בז ל < IR 8,400 6 6 | 32 IR 8 41/42 + IW = 

IRתֶא ןּועמשו יִּכ | 33 = זת 843 'מ 'שה | 34 1 844 הוהידלָא | 355 > - 
GPA kai 0006 aVToUg.8,45 | 46 5  
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 -ּבְׁשְנ רֶׁשֲא ץֶרָאְּב םֶכְבְלדלֶא ּוביִשַהְויז :הָבורְק וא הָקֹוחְר 'ץֶרֶא
 ּוניִועֶה ּונאָטֶח רמאל םִיְבְש ץֶרֶאְּב ףיִלַא ּונּנִחְתַהְו ו ּובָשְו םש
 -רֶשַא" יםיִבָש ץֶרֲאְּב םֶׁשְפנ-לֶכְבּ םָּבִלִלֶבְּב לא ובָׁשְו :ּונַעָשְרַ
 רֶׁשֲא ריִעָהְו םֶתבַאל הָּתַתְנְרַשַא םֶצְרַא ךֶרה ּולְלָּפִתהְ לםתא ּובָש
 ןוכמִמ םיִמָשַהְִמ תמש משל יִתיִנְּבירְׁשַא יתָיַבלו תְרַחְּב
 ךמעל ְּתְחַלָסְו םמָּפְׁשִמ תיִשָעְו םֶתיֵתּגַחְּת-תֶאְו םֶתְלַּפִּתתֶא ְְּבְׁש
 תובשק ְּיָנְזָאְו תוחְתֶּפ ףיניע אָנּויְהְו יֵהלֲא הָתעפ :ךלואַטַח רֶׁשֲא
 ךחּונל םיִהלֲא הָוהְי המּוק הָּתַעְויי :הְוה םֹוָקַּמַה תַלָפְתַל

 דיס הָעּושַת ושבו םיִהלֲא הָוהי יה נע ןורֲאַו התא
 יִדְסַחְל הָרְכָז יִּדְחיִשִמ יָּפ בֵׁשְּתלַא םיִהְלֶא הָוהְי < :בוטב ּוחמְשי
 הֶדְרִי שָאַהְו ללַּפְתַהְל המלְׁש תלכו ל ס | ָּדְבַע ריִנ
 :תִיָּבַה-תֶא אָלָמ הָוהְי דֹוָבְכּו םיִחָבְזַהְו הָלֹעָה לכאתו םימשהמ
 -תֶא הָוהְידדובְכ אלָמיּ הָוהְי תיָּבלֶא אובל םיִגַהְּכַה ּולְכְי אָלְו
 -לַע הָוהְי דובְכּ שָאָה תַררְּ םיִאר לֵאָרְׂשִ ינָבולָבְו :הָוהְי תיִּב
 הוהיל תֹוָדֹוהְו ּוֹוֲחַּתְׁשִי הָפְצְרָה-לע הֵצְרַא םִיֿפַא ּועְרְכִיַו תִיָּבַה
 נפל חַבָז םיִחְבְז .םַעָהלְבְ למה :ּוּדְסַח םַלַעְל יִּכ בוט יִּכ
 םִיַנְׁשּו םיִרָשָע רקְּבַה חַבָזתֶא המלש מַה חַבִֶי5ִ ם :הָּוהְי
 למה םיִהלֲאָה תיִּבתֶא ּוכְנָחִיַו יףָלֲא םיִרָשָעְו הֶאַמ ןאֿצְי ףָלֲא
 ריִשיִלָכַּב םיולהו םיִדְמֹע םֶתורָמָשְמד לע םייֲהֹכַהְו :םַעָה"לָכְו
 לֶלַהְב ֹוּוְסַח םלֹועְל-וכ הוהיל תודהל ָךֶלַמַה ידיִנְּ ּהָשָע רֶשֲאי הָוהִי

 :םיִדָמְל לָאְִָׂילָכְו נג 'םיִרצְצִַמ םיִנָהְכהְו םְֶּב דיו
 -יּכ הָוהָייתיב ְּפל רָשָאי רֵצָחָה ְךוָת-תֶא המלש שקי

 "רֶׁשֲא תֶשְּנַה חַּבְִמיִּכ םיִמָלְׁשַה יִבְלֶח תֶאְו תולעָה םֶש הֶׂשֲע
 :םיִבָלֲחַה-תֶאְו הָחְנִּמַה-תֶאְו הָלֹעֲה"תֶא ליִכָהְל לוכי אל המלש הָשָע
 ומָע לֶאְרשי"לכו םיִמָי תעֶבְׁש איהה תַעְּב גחַת-תֶא המלש שעווה
 יניִמָשַה םִייַּב ּושעיופ :םִיָרצִמ לחנ-דע תַמֲח אובְלַמ דֶאְמ לוד להק
 :םיִמְי תעֶבְׁש גֲחָהְי םיִמָי תַעְבָש ּושַע ַחְבְזָמַה תָּבְנַחְייִּכ תֶרַצע
 םֶהיִלַהְאל םַעָהתֶא חלש יִעיִבָשַה שרחל הָׁשלְׁשּו םיִרְׂשֲ םויָבְּוס

 | בָיואָה | 38 * 16 6 םֶחיִבש (1 8,48 םֶהיֵביֹא) +  65% rR 8,46ל 36
b-b >6PA | >[ 56 [זז 8,48 'בה | 30 760 ad 33 | 427 6? sol JB | Cp7, 
5 7" >4MSS 65 | 6 = 65% sol rot Aaved || ל cf ad 1 15,24 | 7 °° 6 Thc 

: 6 oiky || 9 7% 65% sol גח (conjg 6 (םימי . 
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 הֹמלְׁשְלְו דיִוָדְל הָוהְי הֵׂשֲע רשא הָבוטַה-לַע בל יבוטְו םיִחַמְׂש
 :ומע לָאָרְׂשִיְלּו

 אָּבַהְלְּכ תֶאְו ּךְלִמַה תיִּבתֶאְו הוה תיָּבתֶא הָמלְׁש לכו
 הֹוהְי אָריוצ :ַתיִלְצַה ֹותיֵבְבּו הָוהְיתיִבְּב תושעל המלש .בל"לע
 םוקָמַּב יִּתְרַחְבּו ךֵתְלְתיתֶא ִּתְעַמְׁש 3 רַמאּיַ הָליִלּב הָמלָשלֶא
 הנאה י רֶמָמ היהידאלו םִיַמׁשַה רַצְעֶא ןַהי3 :חַבַ תבל יל הַָּה

 םיִערָד םֶהיֵכְרּדִ בש נפ רשקביו ללּפְתִיַו םהילֲע מארק
 הָּתַעיצ :םָצְרֲאדתֶא אַּפְרֲאְו םתאָטַחְל זולָסֶאְ םיִמָשַהְִמ עֶמְׁשֲא ינו
 הָּתַעְוי6 :הֶּזַה םֹוָקַּמַה תלפְתְל תוָבָשק יִנָזֶאְו תוחְתֶפ ּויְקָי יניִע

 וָהְו םלוע-דע םַש ימָש-תויהל הנה תיְּבַה"תא יִתְשלַקַהְו יִתְְחְּ
 ךלֶה רש יִנָפְל ת"א יהּתַאְויז םיִמָיַהִהלָּכ םש יֶּבִלְו ני
 :רֹומְׁשִּת יֵמְָׁשִמּו יִקֶחְו ףיְתיוצ רשא לֶכְּכ "תושעלו ְּךיִבֲא דִנָד
 רמאל יט דיִודל יִּתְרַּכ רשאכ ךָתּוכְלִמ אפּכ תֶא יתומיקַהְוי*
 םָּתְבועו םֶּתַא ןּוְבּושּתדםָאְו 9 :לֵאָרׂשִיְּב לשומ שיא ךְל תַרָּכזאְל
 םיִהְלֶא םֶּתְדְבִעַו םֶּתְכַלַהְו םֶכיִנפְל יִּתַתְנ רֶׁשֲא יֵּתֹוצִמּו יִתוקֶח
 יִתַתְנרְשַא ֵתְמְדַא לעָמ םיּתְׁשֲתְנוצפ :םהל םֶתיוחְּתשהְו םיִרֲחַא
 יֵנּפ לעֶמ ףילשא ימשל יִתְשּדְקַה ד רַשַא ּהָּנַה תִיַּבַה- תֶאְו םֵהָל
 הִיָהרְׁשַא הֶזַה תִָּבַהְוי :םיִמעָה"לְכַּב הָניִנָשלְ לַשָמְל נְנִּתֶאְו
 ץראל הָכַּפ הָוהְי הָשַע הָּמַּב רַמָאְ םשי ויִלָע רבע" לכל ןוילָע
 םָהיִתְבִא יֵהלֲאו הָוהְידתַא ובזע רָשַא לע ורָמָאְו >> :הֶּזה תיל תַאְּזַה

 םָהְל ּווְַתְׁשיו םיִרחֲא םיִהלאּב קיֹזֲחְו ירצמ ץֶרָאמ איצה רשא
 פ  :תאּזַה הָעְרֶהִלָּכ תֶא םֶהיֵלֲע איִבַה ןֵּכ-לַע םוָדְבַעַיַו

 הָוהְי תיִּבתֶא הָמלְׁש הָנְּב רֶׁשֲא הֵנָׁש םיִרְשָעוץָקמ יִהיַוי 8
 םֶתֹוא המלש הָנָּב המלָשל םֶרּוח ןַתָנ רֶׁשֲא םיִרָעָהְו וְתיִּבתֶאְו
 קזחיו יהָבֹוצ תַמֲחי הֹמלׁש לי :לֶאְרְשִי יִנָּבתֶא םָש בש
 הָנֶּב רֶׁשֲא תוונָּכְסִמַה רעל תֶאְו רָּבְדִמְּב רֶמְדְּתתֶא ןְביוצ :ָהיִלֲ
 ירע ןּוּתַחַּתַה ןורוח תיֵּב"תֶאְו ןוילָעָה ןורוח תיִּבתֶא ןְבופ :תמחב

 זס nonn MSS 3-+- לכ || 14 5 e% resipiscent (ןורכדתנ) || +77 * 35S התעו |
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 1280 ב םימיה ירבד 9,1—86

 תּונְּכְסִמַה יָרֲעלְּכ תֶאְו תַלֲעַּב"תֶאְו :ַחיִרָבּו םִיַתָלְּד תומוח רֹוצְמ
 -לָּכו תֶאְ םישרּפה יִרָע תַאְו בֶכָרָה יִרָעְ לָּ תֶאְו .תֹמלְשל יָהרְׁשַא
 ץֶרֶא לֶלְבּו ןונבְלּו םֶכשּוריִּב תוָנְבְל קָשָה רֶׁשֲא המלש קֶשח
 יִוֲחַהְו יּזְרְפַהְו יֵרֹמֲאָהְו יִּתְחַהְְוִמ רֶתוגַה םַעַהלָּב :ותלׁשִמַמ
 םֶהיֵרֲחֲא ּורְתוְנ רֶׁשֲא םֶהיֵנְּב"ימ :הַּמַה לֶאְרשימ אל רֶׁשֲא יִסּובִיַהְו
 םּוּיַה רע סמל ּהמלָש םלַעיו לארי יִנְּב יםולָכדאל רֶׁשֲא ץֶרָאְּב
 ותְכאלְמל םיִדָבעַל הָמלָש ןַתְנִדאל ירש לֵאָרְִׂי יֵנְּבְןמּופ :הזַה
 פ ויִשְרֶפּו ֹוּבָכְר יִרָשְ יוישילש יִרָשְו ּהָמָחְלִמ יִשְנַא הָמָהְדיִּ
 םיִדרִה יםִיָתאָמו םיִשמְח המלש למלא יםיִביִצָּנַה יִרָש הלאו
 דיִוָּד ריִעַמ המלָש הָלֲעֲה .העְרַפ - תֵּב"תֶאְויי :םַעֵּב
 -ךלמ דיִוָּב תיִבְּב יל הָשֶא בֵׁשֲת-אְל רַמָא יִּכ ּהָלְדהְנְּב רשא תיל

 פ = :הָוהְי ןורֲא םָהיֵלֲא הָאְבִרָשַא המה שֶדָקְיּכ לאְרְש
 יגְפִל הָנְּב רשא הוהְי חּבְוִמ לע הוהיק תולע הָמלָׁש הָלֲעָה ָאיי
 תותּבשל הָשמ תֹוצַמּכ תֹולֲעַהְל םייּב םוי-רבְדְבּויצ :םֶלּואָה

 גְבּו תיִצַמַה גָחְּב הָנׁשִּב םיִמְעְּפ ׁשלָׁש תּודָעומְלְו םיִשְדְחְלְ
 תֹוקְלֲחַמ-תֶא ויבָאדדיְוְּד טַּפְׁשִמַּכ דמעיויצ :תֹוקָּסַה גַחְבּו תֹועָבָׁשַה
 דגי תרָשְלּו ללֲהְל םַתְורָמְשִמ- לע םולַהְו םֶּתָרְבע-לע םיִנָהָכַה
 יִּכ רַעָשְו רַעָשְל םָתקְלֶחַמְּ םיִרעָשַהְ ֹומֹויְּב םוידרבדל םיִנֲהְּכַה
 םיִגֲהְכַה-לע מַה תּוצִמ ּורָס אלו :םיִהלֲאָה-שיִא דיִוָּב תַנָצִמ ןכ
 יםויה-דעי המלש תֶכאָלְמ"לְכ ןֹּכְּתויֿפ :תֹורצאְלְו רֶבְּ-לַכְל םיולהו
 דאז  פ  :הֹוהְי תיִּב 'םלָש ותבע הָנהְידתיִּב דסּומ
 :םדֶא ץֶרָאְּב םָיַה תפְש- לע תוליִא-לָאָ רגוע המלש דה
 -םע אביו נ יֵעְדֹח ֿםיִדְבעַ יתֹונוא וידבעדדיְּב "םרּוח \לדחלשיוי5
 בַהָז רֵּכְּכ םיִׁשְמֲחַו תֹוִאַמ"עַּבְרַא םָׁשִמ ּוָחְקִיַנ הָריַֿפּוא המלָש יִדְבַע
 2 :המלׁש ּךְלַמַהְלֶא ּואיִביַ

 -תֶא תֹוסנְל אוָבְּתַו המלָש עמש-תֶא הָעַמַׁש אָבָש-תַכְלַמּוי 9
 םיִמָשַּב םיִאָשְנ .םיִלַמג דאָמ דַבָּכ לוחב םַלָשּוריִּ תֹודיִחְב המלש
 רָשַאלּב תֶא ומַע רֵּבַדִּתַ המלָש-לֶא אובָּתַו הָרקִי ןְבֲאְו בֶרְל בֵהָזְ
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9,2—17 CHRONICA II 1281 

 רֶבָּד םֶלָעְנ"אָלְו ָהיֶרָבְּדלְּכדתֶא הֹמלְׁש ּהָל"דָגיוי ּהָבָבְל"םע הָיָה
 המלש תַמְכָח תֶא אָבְׁש"תַּכְלמ אָרַתוּי :הָל דיִּגַה אל רשא המלשמ
 ויִתְרׁשִמ דַמֲעַמּו ליִרבַע בשומו וָחְלש לכַאמוצ :הָנָּב רֶׁשֲ תִיָּבַהְו
 הָוהְי תיִּב הל רֶׁשֲא ול היובל ויק יםָהיֵׁשּבְלַמּו

 םֵהיִרְבְד תנסה :ּתְמְבָחְ לו ורכש יִצרַאַּב יתעמְש
 תיִּבְרַמ צח ל דַגָה אָל הָּגַהְו יניע הָניִאְרּתַו יִתאֵּב"רַׁשַא רע
 יִרָשָאְ ךיֵׁשְנֲא יִרָשַא :יִתְעַמְׁש רשא הַעּומְׁשַה"ילֲע תְפַסָי ָּךַתַמְכְח
 יתר קית םיִעָמְשו דיִמָת ik םיִדָמְעָה הא ךיִדְבַע
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 רוש הָאמ ee ןגתופ :הָקד "טפָשמ ה למל
 רֶׁשֲא אּוהַה םֶשּבַּכ הָיָה אָלְו הָרָקְי ןָבָאָו דֶאְמ בָלָל םיִמְׂשְבּו בָהָ
 יִרבַעְו "םֶריח ייִדְבַע םנְופ :הָמלָש ּךְלַמל אָבְש-תַּכְלַמ הָנְתָנ
 ןְבֲאְו :םיִמּונְלַא יצע ּאיִבַה ריִפֹואַמ בֵהְז ּואיִבַהרָשַא המלש
 תיִבָלּו הוהיזתיבל ייתוָלְסִמ םיַמּגְלאָה יִצְעדתֶא למה ׂשעיוּוצ הָרָקי
 :*הָדּוהְי ץֶראְּב םיִנָפְל םֶהְכ ּואְרְנְאְלְ םיִרָשַל םיִלָבְּו תוָרְנְכו ךְלֶמה

 רֶׁשֲא ּהָצְפֶחלָּכ-תֶא אָבְׁש- :תַּכְלַמל ןתְנ .המלש ךלמהוי*
 איה ּהֵצְרַאְל לתו ּרְפֲהּתַ מַה לֶא הָאיִבָהְרָשַאְ רב ה הָלֵאָׁש

171 

 תַחֶא הָנָשְּב הָמלְשָל אָּב"רְׁשַא בֶהּנַה לקשמי יִהווג ם !יָהיֵדְבעו
41 + A ןַײ 

 יםיִרָתַה ייׁשְנאִמ דלי :בָהְז יִרכִּכ שָשָו םיִשׁשְו תואמ שש
 בֶהָז םיִאיֵבָמי ץֶראָה תֹוָחַפּו יבְרע יֵבְלַמלָכְו 'םיִאיִבָמ םיִרֲחֹּסַהְו
 טּוחש בָהָז הָּנַצ םיִתאָמ המלש ךלמה שעיו5 : *הָמְלשל ףֵסֵכְו
 תֹואָמ"שְלשוו5 :תַחֶאָה הַָּצַהדלַע הלַעי טּוחָש בֶהָז תֹואַמ שש

41% 

 יתַחֶאְה ןגַּמַהזלע הלעי ב בֶהְז 'תואמ שלש טּוחָש בָהָז םיִנָגמ

 ןש"אפּכ ךלמה שעיוז ם. :ןֹנְבְלַה רעי תיִבְּב למה םֶנתַי

2 6 ropleev (רבעפ) | 4 5 cf ad 12 ros | ל >1JR |Slc IR 
  | 8>1Rףיִשָנ  aliter | 7 16 6! 1R 10892זס  cf 680 || 6 *- IRותלע|

109 | ro * IR ro,sr יִנָא | ל 0 םֶרּוח cfad22 | 5 <6 | % <6 | * IR Dִאַלמנ, 
id זז || זז * 6 0 IR 1012 TJD | לל IR aliter | 12 °° IR aliter | 

 * | = IR 10,15רָשֶאַמ |? 1 + 6 5 םיִרָעָה צו 1 םיִרָנַּתַה* 1 * 14 | 6> 55
 R | 16568 | = IR 74נ> = | םיִלְכֹרָה רַחַּפִמּו || 4 255 בֶרֲעַמ

 םיִנָמ תֶׁשֹלְש.



  9,18—I0,4ב םימיה ירבד 1282

 בֵהְּוּב 'שָבָכְו יאַפַּכל תֹוָלעמ ׁששְוצ רֹוהָט בֶהָז ּוהּפצִַו לוד
 תויִרַא םִיָנׁשּו תֶבָשַה םֹוָקמ"לע הָּזִמּו הֵּנִמ תֹוָרְיְו םיֹוֲחַאמ אַּפכל
 שש" -לַע םש םיִדָמְע תויְרַא רָשָע םיִגָשפ :תֹודיַה לָצַא םיִדָמָע

 הקמ יֵלְכ לכי :הָבְלְממלְְל ןכ השעניאל הָנמּו הָזִמ תולה
 ףֵמַכ ןיא רּוָגְס בָהָז ןֹוֵגְבְלַה רעיתיב יִלְּכ לֹכָו בָהָז המלש ּךֶלְמַה
 שיִשְרַת יתֹוכְלִה ֶלֶמל תיְנָאייֶכְי :הָמּוָאְמְל הָמלָש יִמיִּב בֵׁשְחְג
 ׁשיִׁשְרַּת תִֹיְנֲאוהָנאֹובְּת" םיִנָׁש שולָשְל תַחַא םֶרּוח "יִדְבַע םע

 =  פ  :םִיוְו םיִפוקְו םִּבהְנׁש ףַָכ בה 'תואְשְנ
 ץֶראָה יכלמ לכו :הָמְתְו רֶׁשֲעְל ץֶרָאָה יכלמ לָּכִמ הֹמלׁש למה
 םיִהלֲאָה ןֵתְנ"רְׁשֲא ּותָמְכָח"תֶא עמשל הָמלְׁש יִנָּפתֶא םיִׁשָקַבְמ
 תֹומָלְׂשּו בָהָז יִלְכּו ףָסָכ יִלָּכ ֹותָחְנִמ שיִא םיִאיִבמ םָהְו וָּבְלְּב
 המלשל יהיו ם :הָנָשְּב הָנְׁש-רַבְּד םיִדְרַפּו םיִסּוס םיִמָשְבּ קֶשג
 םיִׁשְרְּפ ףֶלֶא רֵׂשֲע-םיִנְׁשּו תובּכְרַמּו םיִסּוס תֹויָרֲא םיפלא ת תעַּבְרַא
 -לֶכְּב .לשומ יָה :םִלָׁשּוריִּב ךְלמהה"םעו בֶכְרָה יֵרְעְּב .םֵחיִנִי
 ןתינ>ז :םִיָרְצִמ לּובָּנ דעו םיִמְׁשלַּפ ץֶרָאדַעְו רָהָּנַהְְִמ םיִכָלּמַה
 םיִמָׁשִכ ןתָנ םיֹוְרֲאָה תֶאְו םיִנְבאְּב םֵלְׁשְריִב ףסכה"תֶא ךלפה
 -לָּכִמּו הָמלָשְל םִיַרצַמִמ םיפּוס םיִאיִצֹומּוי :בְרָל הָלַפְׁשַּבירִׁשַא
 -אלַה םיִנורָחֶאָהְו םיִנְׂשאְרָה הֹמלְׁש יֵרְבּד ראשו :תֹוצְרֲאָה
 נּוליִׁשַה הָיִחַא תַאּובְנ- לע איִבְּנַה ןָתְנ יֵרְבְּד"לַע םיִבּותְּכ םה
 םלָשּוריב הָמלְׁש ףלמיניי :טְבְנ"ןְּב םַעְבְרִי לע הוחַה יִדְעִי תוזחבו
 ּוהְרְּבְקיו ויתבַא-םע ּהמלָש בָכְׁשוַי :הגש םיִעָּבְרַא לֶאְרַשְודלְָּ"לַע
 ס | ויָּתְתַּת ונְּב םעְבַחְר ףלמיו ויִבָא דיִוָּד ריִעְּב

 ךיִלְמַהְל לאָרְׂשִלְכ ּואָּב םֶבְש יִּ הָמָבְׁש םעֶבַחְר דעני 10
 יִנָּפִמ חרב רֶׁשֲא םִיֹרְצִמְב *אּוהְו ׁטָבְגְְּב םַעְבְרְי עֹמְׁשִּכ יהינ> :ותא
 אביו 19-וארקיו ֹותְלְׁשִ :םִיָרְצָּמִמ םַעְבְרִ בשיו "למה המלְׁש
 -תֶא הָשְקַה ְּךיִבֲאי :רמאל םעְבֲחְר"לא ּורְּבדיו לֵאָרְשִיהלְכְ םַעְבְרִי
 ןתְנרָשַא דבָּכַה ּלְעַמּו השקה ךיִבָא תדובעמ לקה הָּתַעְו ונע

xpusiw || 2 >6PA || > sic 1 Mssדל 0 18 זפּומ | 18%6+ הו  
rg dlc IR 10,206 | 21 °° 6ויִרחֶאַמ |  ro,19* by | %1 6 rRש--; 1  Edd 

IR sing | 23>1R 1024 | 27 6+1 10,22 יִנָא) | ל זח נָא | = Rךלה ,.ינָא  

 | בָחְּוה | 28 6 אָצֹומּוי| 29 א ידע 0 ודעי (= ודע cf 67 לעוי [ושמס?]) | 3 8
 hic incip cp זס | Cp Io, v I trsp post2 | 2° 1R 122+ BTID‘ | ל ל?

sedםעברי,  et trsp , ad8*) ּורְּבְד  cf IR 122% | 3 1 ₪ 6 GPA (cfִמָּב " בָשיו ' = 
 cf ad IR 12,3 (3a add) | 4 8MSS 9 FN), IR 12,4 + התא.
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 ךֶכָנ יל ּובּושְו םיִמָי תׁשְלׁש 'דוע יִסָהְלַא רָמאי :ָרבעַגְו ּוניֵלֲ
 םיִדְמְע ּויָהרֶשַא םיִנָקְנַההתֶָא םֶעְבַחְר למה ץעעי ס :םָעָה
 -םָעְל ביִׁשָהְל םיִּעֹוְג םּתַא ףיא רָמאל יַח תיִהָּב ויֵבָא הַמלָׁש יֵנפַ
 הָּזַה םַעָהְל יבֹוטְל הָיְהְּתיזםַא רמאל ויָלֵא ּורּבדנל רָבָּד הָּנַה
 :םיִמָּיַהְלָּכ םיִדָבִע ל ּויָקְו םיִבֹוט םיִרָבְּד םֶהְלִא ָּתְרַּבִדְו 'םֶתיִצְרּו
 ול רֶׁשֲא .םיְִלְוַה"תֶא ץענינ והַצָעְי רשא םיִנָקְוַה תצעתֶא בעיר
 רַבְּד ביִשְנְו םיִצָעונ םָּתַא הָמ םֶהְלא רָמאײַנפ :יִנְפְל םיִדָמֹעָה ותֶא
 ְיֶבֲא ןתְנירְׁשֲא לעֶה- ןמ לקה רמאל ללא ּורּבְּד רֶׁשֲא הָּיַה םַעָה"תֶא
 רמאת הָּכ רמאל ותא לְדְנ רֶׁשֲא םידלוה ותא וְרֵּבַדווס .:ונילע
 רמאל ךילַא ּורְּבדירְׁשַא על

 ּוניִלֲעַמ לקַה הָּתַאְו ּונָלֲע-תֶא דיִּבָכַה ְךיִבָא

 סיִמָעָה יבא הָּתַעְוִיי :יִבָא יֵגְתָּמִמ הָבע נמק םֶהלֲא רמאת הב
 םֶכְלָעלע ףיסא יָנֲאְו דֵבָּכ לֵע םֶכיֵלֲע

 ס  :םיְִרְקַעָּב יִנֲאְו .םיטושב םֶכְתֶא רַפְי יָא
 רָבִד רשאכ ישלשה םוּּב םַעְבַתְיִלָא םֶעָהלָבְו םָעְבְרְי אביי

 בזעיו הֵׁשָק ךֵלַּמַה םנעיויצ :יִשְלָשַה םיַּב יִלֶא ובּוש רמאל ְךלַמַה
 םיִדלְיה תַצַעַּ םָהְלֲא רּרדיויצ :םיִנָקְוַה תצע תֶא םַעְבַחְר ּךלַּמַה
 רמאל

 ויִלָע ףיסא יִנָאְו םֶכָלָעְתֶא ריֵּבְכַה יִבָא
 :םיִבְרְקַעָּב ינֲאו םיטושב םֶכְתֶא רַפְי יִבָא

 ןעמְל םיּהלֶאה םעמ הֶבַסְנ הָתְיָהיִּכ םַעָהְדלֶא למה עַמְׁש-אָלְויפ
 םַעְבְרִילֶא ינולשה ּוהיִחַא יב רֵּבְד רֶׁשא ורבְּדדתֶא הֹוהְי םיִקָה
 ּוביִׁשיו םֶהָל למה עמש-אל יּכ ילָאְרָשְד לכ :טְבֶנְןְּ
 רמאלו ּךְלַמַהדתֶאוסַעָה

 יֵׁשְיָבְּב הָלֲחַ"אלְו דיִודְּב קֶלִח ונָליהַמ
 דיו ְךְתיֵב הֶאְר הָּתַע לֵאָרְׂשִי ףיִלָהְאְל יׁשיֵא |
 ירָעְּב םיִבָשּיַה לֵאָרְׂשִי ונָּו7 ס ויִלָהֶאְל לֵאָרְׂשִי לָּכ ְךְליַ
 טֶרדה-תֶא םַעְבַחְר למה חלש :םַעְבַחְר םֶהילע למי הָדּוהְ
 םַעְבַחְר ךֶלַמַהְו תמו ןֶבֲא לארׂשוינב ובּומְנְרו סּמַה-לַע רֶׁשֲא

5 “insc 6 IR 5 ובל | ל 5 דע" | 7*insc 6 rR 127 Di | bi 
 יִּבְכַא | 15 ג  | 14 = sic 8; mt MSS Eadדָבֲע | < ז8 םֶתיֵנֲעַו | צס 1 יִּנָטַק

 ו 1 12,16 (? >Aיוחלב ארי | ל IR 12,16)  | 16 2 Var® +Nהָּבְס 12,15
18 1c GFL$ al .םֶריִנֹדַא 



 1284 ב םימיה ירבד 1-1

 תיִבָּב לֵאָרְׂשִי ּועָשְפִיַניפ :םֶלָשּוְְי סּוְנָל הָבְּכְרֶּמַּב תּוְלְעל ץמַאְתה
 טה םלשורי םַעְבִחְר אביי 1 :הָּזַה םּויַה דע דיו
 הָמָחְלִמ השע רוחב ףלא םינומש הֶאַמ ןמינְבּו הָדּוהְי תיִּבתֶא
 -רַבְּד יַהְיַו* ס :םעְבְחְרל הָבְלְמַמַהתֶא ביִׁשָהְל לֶאְרְשידמע טֶחָלַהְ
 -ןֶּ םַעְבַחְרְדלֶא רֿמָא :רמאל םיִהלֲאָה-ׁשיִא היִעַמְׁש-לָא הָיהְי
 הב :רמאל ןָמָיִגְבּו הָדּהיְּב לאְרְׂשיהלכ לא הָדּוהְי למ הֹמלְׁש
 ותיִבְל שיא ּובּוׁש םָּכיֵחַא-םֶע מֲחְלִת-אָלְו ולעת-אל הָוהְי רַמָא
 תֶכָלִמ ובשיו הָוהְי יִרָבְּדתֶא ועָמשיַו הּזַה רֶבְּדַה הָיָהְנ יִּתִאַמ יִּכ

 פ | ּםעְבְרּולֶא
 -תֶא ןֶביֿ :הָדּוהיִּב רוָצְמְל םיִרָע ןְביו םָגְׁשּוריִּב םָעְבַחְר בש

 -תֶאְו וכושדתֶאְו רּוצדתיִּבדתֶאְו :ַעוקֶּתִדתֶאְו םטיעדתֶאְו םֶחְל-תיִּב
 שיִכְלדתֶאְו םִיָרּודַא-תֶאְופ :ףיִזדתֶאְו הָשְרְמתֶאְו תֶג-תֶאְול :םלדע
 הָדּוהיִּב רֶׁשֲא ןורָבָחְתֶאְו ןוליא-תֶאְו הָעְרַצ- תֶאְוי :הקזעתֶאְו

 םיִדינְג םֶהָּב ןּתיו תֹרּוצְמַה-תֶא קּזחְיַו יי :תורוצמ יִרָע ןְמנְנַבְבּו
 םקָּזחיו םיִחָמְרּו תוָּנַצ ריִעָו ריִעְדלָכְבּוי> :ןייו ןמשו לכַאַמ תֹורְצִאְו
 רׁשֲא םיולְהְו םיִנָהְּכַהְו :ןָמָיְנְבּו הָדּוהי ולי רֵאָמ הָּבְרַהְל
 -תֶא םִיְולַה ּובְע"יִּכצ :םִלּובְנ"לָּכַמ ויל ּובְצִיִתַה לארשוה לָבְּב
 םַעְבְרִי םֶחיִנְזַהְדיִּ םֶלָשּוְיל הָּוהיִל ּוכליו םֶתְּנֲחַאו םָהיִׁשְרְגִמ
 םיִלְגעלְ םיִריִעָשל תומּבִ םיִנהְּ ולדדַמַעיר 5 :הוהיִל ןֵהָּכִמ ויָנָבּו
 םְּבְל"תֶא םיִנְתְּגַה לֶאְרְשי יֵמְבׁש לֹּכִמ םֶהיֶרֲחָאְו< :הֶׂשֲע רֶׁשֲא
 יהל הָהיל חובל םֶלָשּורְי ּואָּב לֵאָרְׂשִי יִהְלֶא הָוהְיתֶא ׁשָּקַבְל
 ןֶּב םַעְבַחְרתֶא ּוָצְמַאְיו הָדּוהְי תּוכְלַמ"תֶא ּוקזחיויז :םֶהיִתובִא
 :שולש םיִנָשְל המלָשּ דוד ףְרדְּב וכלה יִּכ שוְלָש םיִנָשל המלְׁש

 ךֶּכ תמי" יתַלְחַמ"תֶא הָשא ְעְַחְר לחקט | ם
 -תֶאְו שּועְידתא םיִנְּב ול ךֶלְּתופ :יִשְיְּב בָאילָאזתַּב לְוַהיִבֲא דיו
 רֶלָּתַו םוֶלָשְבִאדתַּב הָכעַמ"תֶא חקל ָהיֶרֲחֶאְוצ :םַהָז"תֶאְו הָיְרמְׁש
 םֶעְבַחְר בֵהֲאַוי :לתימלָש-תַאְ אָזיָזתֶאְו *יִּתַעְדתֶאְו הָיְבא-תֶא ול
 -הָנֹומְׁשיםיִׁשָנ י5 יׁשְנליִפּו וישְנְלָּכַמ םולשבא-תב הכעַמ"תֶא

4: 

Cp rr, 15 8 לן | 17 6 ּךְלֶה cf 12,1 || 18 * 8 תֶלָחַמ 65% MoA(A)ae 7 -06\א 
Ae | ל ₪ ב lc 069 תַּב | 5 1 6 6* 'אַו | rg OA Ana 2 PoolAau 
(crrp) | 20 5 6 leoe(e), = ‘ny’ | ל 694 ZaAnuwe || 21 °° 65 Joseph. Arch. 
8,10,1: 30. 
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 םיִשָשְו םִיִנָּב הָנֹומְׁשּו םיִרְׂשֲע דָלויַו םיִשָש םיִׁשְנליפּו אָשָנ יהֵרְׂשֲע
 ויָחֲאְּב דיִגְבל הָכֲעַמ"ןֶב היִבִאדתֶא םעְבַחְר ׁשאָרְל דַמעיַו= :תֹונְּב
 ןַמָנְנְבּו הָדּוהְי תֹוצְרַא"לְכְל יויָָּבלַּבַמ ץרפינ ןְבויג :כיִלָמַהְ יב
 :םיִשָנ ףןֹומֲה לַאׁשוי ברל ןזַמַה םֶהָל ןּתִיו תֹורְצַּמַה יֵרָע יכל

 -תֶא בֵוָע ֹותָקְזָחְכּו םֶעְבַחְר תּוָכְלַמ ןיִכְהְּכ יהי 12
 למל תיִׁשיִמֲחַה הָנְׁשּב יהי ס :ֹומִע לֵאָרְׂשִי-לָכְו הָוהְי תַרֹוּת
 :הָוהיּב ולעמ יִּכ םלשורידלע םִיַרְצַמ"ְַּלַמ קשיש הָלֲע םָעָבַחְר
 "רֶׁשֲא םְָל רָּפְסִמ ןיִאְו םיִשְרַּפ ףלא םיִׁשְׁשְּו בֶכְר םִיַתאָמּו ףלאב
 תֹורצִּמַה יֵרְע-תֶא רָכְלוצ :םישּוכְו םיִיִּבָס םיבּול םִיְִצַמַמ מע ואב
 -לֶא אָּב איִבָּנַה הָיַעְמְשּו ס :םלָשּורידדע אבו הָדּוהיְ רֶׁשֲא
 רמו קשיש יִנָּפִמ םֶלָשּוידלֶא ופְסָאְנ"רָשַא הָדּוהְי יִרָשְו םָעְבַחְר
 םֶכְתֶא יִּתְבוֲע יִנֲאףַאְו יִתֹא םָּתבוִע םֶּתַא הֶוהְי רמָא-הפ םֶהָל
 :הוהְי ו קיִּצ ּורָמאיַו למה לאְרְשייִרְש ועֶנָּכופ :קְׁשיִׁש-דַיְּב
 ּועְנְבְנ רמאָלְו הְיעַמְׁש-לֶא ; הָוהיִדרַבְד הָיָה ּועְנְכַנ יִּכ הָוהְי תֹואְרְבּול
 םֶלשּוריּב יִתָמֲח ְךֵּתִת"אְלְ הָטיִלְפל ₪ טַעְמַּכ םֶהְל יִּתַתְגְו םָתיִחְׁשַא אֶל
 תוכְלָמִ תדובעו יִּתְדוְבַע ּועְדָיְ םיִדְבעל ולוי יב :קָשיִשדיּב

 -תֶא חו םלָּוְוילע םירְצְמידְלְמ קשיש לעיופ ם :תצראָה
 -תֶא חקיו חל לָּבַהדתֶא ךֶלֶמַה תִיַּב תורָצְאתֶאְו הֶנהְיתִיַּב תוְרָצֶא
 םֶהיִּתְחִּת םֶעְבַחְר דלמה שעיוופ :הָמלָש הָשָע רֶׁשֲא בָּהְזה יִּנְנַמ
 ָדָלַמַה תב חַתַּפ םיִרְמְׁשַה םיִצְרַה יֵרְׂ ךידלע דיִקָּפַהְו תֶׁשֲחְנ יֵּנְגַמ
 םּובָשָהְו :םּואְׂשִנּו םיִצָרָה ּואַּבי הָזהְי תיִּב ךָלָמַה אובדיִדִמ יִהְיַויי
 הלְכָ תיִחְׁשַהְל אָלְו ההיא ונמְמ בש ועְנְכַהְבּויי :םיִצְרַה אלא
 םַעְבַחְר למה קּוחְתיַר פ :םיִבֹוט םיִרָבְּד הָיָה הָּוהיּב םִנְו
 עַבְשּו ופְלְמְּב םֶעְבַחר הָנָש תַחַאְ םיֶעְּבְרְְב יִ "למי ֶלָשּוריִּב
 -תֶא םּושל הָוהְי רַחְּבדרַׁשַא ריִעָה םַלָשּוְריִּב מו הָנָׁש הָרָׂשֲע
 שעיו + :תיִנֹמעֶה הַמענ ֹומִא םֵׁשְו לֶאְרְשי יטבש לֹּכִמ םַׁש ומש
 םֵעְבַחְר יֵרְבְדְוַיפ :הוהְיזתֶא שורדל ובל ןיִכַה אֵל יּכ ערה
 איִבָּנַה הָיָעַמְש יִרְבְדְּב םיִבּותְּכ םָהְד אלה םיִנֹורֲחַאָהְו םיִנְׂשאָרָה
 :םיִמָיַה לכ םַעְבְרִיְו םַעְבַחְר תוָמָחְלִמּ ישחיתהל הזחה וּדַעְ

22 ins frt 6 6 בָשָח' | 23° prps יִנָפל רֶׁשֲא sed cf 9-5 | ל 1 6 693 Cal לכל | 
  cf ad IRקשוש  6 Fovgokety; 1 prb'ושא  | Cp 12, 2 2 Varםֶהְל אשיו [ 0-0

14,25; id in vv sqq || rr °° IR 14,28 םיצרה םּואָשי | 15 * cf ad 9,29 | ל 
dl; GPACD kai (ai) 005666 0 



 1286 ב. םימיה ירבה 1 2,16--1 6

 וב הבא ךְלמַו רינד ריִעָּב רֶבְקִיַו ויתבְאְדע םֶעְבַחְר בכי
 פ :ויָּתְחַּת

 -לַע הָיבֲא למי םַעָבְרי ְּלַל הָרְׂשְע הָנֹומְׁש תֶגָשְּבי 8
 לָאירּואי-תב ּוהְיָכיִמ ֹומֲא םשְו םלָשּוְִיִּב ְךַלֶמ םיִנָש שלש :הָדּוהְי
 היבא ירֹסָאַ :םַעְבְרִי ןיִבּו הָּיַבֲא ןיִּב הָתְיֲה הָמְחְלַמּ יהעבּנד]ִמ
 רּוחָּב שיא ףֶלֶא יֵתֹואַמ-עּבְרַא הָמָחַלִ יִרֹוּבְנ ב הָמֲחְלַּמַה"תֶא
 רוב רּוִחְּב שיא ףלֶא תֹואַמ הָנומְשְּב הָמָחְלִמ י ומע ְךֵרָע םֵעְבְרְיְו
 רמי םיִרְפֶא רֵהְּב רֶׁשֲא םימצ רַהְל לעמ היָבַא םקיַו+ סם :ליח
 יִהְלָא ו הוה יב תַעְַ םכָל אלה :לֵאָרְׂשְו- לכ םעְבְרִי יִנּועָמְׁש
 :חלַמ תיִרְּ נבל ול םלֹועְל לֵאְרְׂשִי-לֲע דיור הָבְלַמִ ןִתְנ לֶאְרשי

 :וינראדלע דֶרְמּיַו דיבב המלְׁש דָבֲע טְָּנ"ןְּב םֶעְבְרי קי
 -ןֶּב םעְבַחְר"לַע ּוָצְמאְתִיַו לַעְלְב ינְּב םיקר םיִשְנַא ויִלָע ּוצְבָקיול
 הָּתעְו :םֶהיִגַּפל ק קּזִחְתָה אָלְו בָבֵלְּדַרְו רע הָיָה םֶעְבַחְרּג הָמלְׁש
 םֶּתַאְו דיִוָד יִנָּב לכ הָוהְי תָכָלְמַמ יִנָּפְל קּוחְתֶהְל םיִרָמִא םָּתַא
 אָלָהפ :םיהלאל םַעְבְרִי םכְ הָשע רֶׁשֲא בֶהָז יִלְנֶע םֶכְמַעְו בֶר ןֹומָה
 םיִנָהְּכ םכָל ּושעּתו םִיְִלַהְו ןח י יִנָּבתֶא הֹוהְי יִנָהְּכדתֶא םֶּתִַחּדַה
 הָעְבָש םֶליִאְו רֶקַּבְדְּב רַּפְּב ו אלל .אָּבַהְד לָּכ תוצְרַאָה יִמַעְּ
 םיִַהְכְ ּוהָנְבזִע אָלְו ניִהלֲא הָוהְי ּונָחְנַאו וס :םיִהלֲא אלל ןָהֹכ הָיָהְו
 הוהיל םיָרֲמְקַמּו :תָכאלמַּב סולה הא יִנָּב הָוהיל םיִתְרַשִמ

 -לע םחָל תֶכְעמּו םיִמס"תָרמְקו בֶרְעָּב בֶרָעְבּ רביב -תולע
 -יִּכ בֶרָעֶּב ברעב ָעְבְל ּהיִּתְרַנְו בֵהְּזַה תַרונְמּו רוהָטה ןָתְלְׁשַה
 :ותא םָּתְבוע םָּתַאְו ףניהלָא הָוהְי תֶרָמָשְמתֶא ּונָחַנַא םיִרָמְש

0.7 -.. 

 עיִרָהְ הָעּורּתַה תוְרָצְצַחַנ ויִנְַכְוו ִיָהלֶאָה שארב ּונָמָע הָּגַהְוי

 אלי םַכיַתְבַאדיִהְלֶא הָוהְי-םע מחלת לא לֶאְרְשי יִנְּ םכיִלע

 והיו םֵהיֵרֲחֲאַמ אובל בראמהדתֶא בֶסַה םֵעְבָרְיְויפ :ּוחיִלְצַת
 הָמֲתְלמַה םהל הָּגֶהְו הָדּוהְי ונָּפיַו+ :םֶהיִרַחְאִמ בראמהְו הֶדּוהְי נפל

 ועיִרַיַ 55 :תֹורְצְצֲחַּב םיִרצְצְחַמ םינהָכַהְו הוהיל ּוקעְצִיו רֹוחֲאָו םיִנָּפ
 םֶעְבָרְי"תֶא ףְגָנ םיִהלֶאָהְו הָדּוהְי שיא עיִרָהְּב יֵהְיו הָדּוהְי ׁשיִא
 הָדּוהְי יגָפִמ לָארְׂשִײיְִב ּוסְיווֿ :הָדּוהיִו הָיבֲא ִגפִל לֵאָרְשִלְכו
 Cp r3,11R 15,ז םיבא | 21 68 ג 15,2 הָכֲעַמ || =? 67 זז םּולָשיִבַא |

3° 6 raperdtaro; 1 4 || * 1MS WY || > Seb רב | 4 6 Zouopwv | 7lc 
= 6 MSS 630 ?ןיָלֲא | זס 6 ויָתְקְלְתַמְּב | 14 cf ad 115,24. 
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 לפיו הָבַר הָּכמ ֹומעְו הָּיְבא םֶהָב וכו :םֶדיְּב םיִהלֲא םֶנּתִיו
 לֵאָרְׂשִיגב עֶנְּכיַרו :רוחְּ שיא פלא תואָמדשמח לֵאְרְׂשִיִמ םיללח
 :םֵהיֵתֹובֲא הלא הוהי-לֲע ונעָשנ יִּכ הָדּוהְי יִנָּב וצְמָּאַיַו איָהַה תַעְּב
 -תֶאְו לַא-תיּב"תא םיִרֲע ּונָמִמ רָכְיו םַעְבְרִי יִרָחֶא היִבַא ףְדְריופ

 רצֶע-אלְו*פ :היֵתְבּו ןּורְפעתֶָו היִתוְּבתֶאְו הָנְָתְֶו הית
 קּגַחְתִיִריי סם :תֹמיַו הָנהְי ּוהֲפְנַו ּוהָיְבַא ימיּב דֹוע םַעְבְַי חּכ
 םיִנָּב םִיַנָשּו םיִרָשָע דֶלּויַו הָרְׂשֲע עֶּבְרַא םיִשָנ ולדאָשּיַו והָיְבַ
 םיִבּותָּכ ויָרָבְדּו ויִכְרְּו הלבא יִרָבּד רֶתיַו :תֹוִנְּב הָרָשַע ששו

 ותא ּורְּבקִיַ ויִתבֲא ד םע היִבַא בשני :ודל איִָּנַה שרד
 רֶׂשֲע ץֶרָאָה הָטְקְש ּויֲמְיְּב ויָּתְחַּת נב אָסֶא ְךָלֶמינ דיוָּד ריִעְּב
 ס :םיִגָש

 -תֶא ריו? :ויָהלֲא הָוהְי יָניִעְּב רָשָּיַהְו בּוטַה אָסֲא שעיוי 4
 :םיִרׁשֲאָה-תֶא עג תֹובַעַמַה-תֶא רֵּבְׁשִיו תֹומַּבַהְו רָכַנַה תֹוְחַּבְוִמ
 הָרֹוּתַה תוׂשעלו םָהיֵתֹובֲא יֵהלֲא הָנהְיתֶא שולרל הָּוהְיְל ל מאיו

 טקשתוז םינמַחה"תֶאְו תֹוְָּבַה-תֶא הָּוהְי יִרְעלּכַמ סוגי :הָועמַהְ
 "ןיִאְו ץֶרָאָה הָמָקָׁשיּכ הָדּוהיִּב הָרּוצְמ יִרָע ןֶבַו :יויָנָפְל הָכָלְמּמַה
 הָדּוהיִל רֶמאיופ ול הָוהְו חינַהיִכ הָלֲאָה םיִנָשְּב הָמָחְלִמ ומ
 Rd םִָתָלְּ םיִָנִמ הָמֹוח בֵסָנְו הָלֵאָה .םילעק תו

 הָנִצ אשנ פח אסא יָהק | ס tr נבו ביִבָסמ 9
 תש ירדו ןַגִמ יִאָשנ ןמְיְנְּבִמּו ףלֶא תֹואַמ שלש הֶדּוהְיִמ חַמרְו
 םָהיִלַא אצה :ליח ירו הלֲא-לְכ ףֶלֶא םיִנֹומְׁשּו םיִתאָמ
 -דַע אביו תֹוֲאַמ ׁשֶלָׁש תֹובְּכְרמּו םיפָלֲא ףלָאי ליַחְּב ישּוכה חב
 :הָשרֶמל ' הָתַפְצ איִגְּב המֲתְלַמ י ּוכרעיו יויִנָפְל אָסֶא אָצִפ :הָשְרָמ
 זיג רזעל מעי הָוהי רַמאי ֹיָהלֲא הנה אָסֶא + א"

| |... 

 :םיקוסה ו ה פל אס ו םיִׁשּוכַהתֶא הוה תי
Ig א Vrs ןורְפְע Q ןירפע | 22 6 Ad(d)w cf ad g,29 || 23 8 hic incip 

cp 14 | Cp 14, 4 °° GPA kai eiphveugev (crrp) || 6 3-5 GAL 6ע gi (F evdiriov) 
 ּונָל חַלְצִיַו | 8 = 65 ₪ גש  | 55 6Aּונָשְרְד  kupied(g)ouev | 5 6ד%6 ץ%6

dow || ף * 61 40 I 14,8 | ל Var .)התפצ ; 1 ₪ 6 6 הָנְופָצ )נב 



 1288 ב םימיה ירבד 1 4,12-- 6

 םָהְלןִיִאְל םישּוכמ לָּפִיַנ ירָרְגלְדַעי ומעְדרָשַא םַעָהְו אָסֶא םָפדְרִיַוי
 הֵּבְרַה לֵלָׁש ּואָשיִנ ּוהְנֲחֹמ ינָפַלְו הָוהְי- נפל רבני הָיַחְמ
 הָוהְי-דחפ הָיָקְדִיִּכ רֶרָּנ תֹוָביִבְס םיִרָעָהְ לכ תא ויו :דֶאְמ
 -םֶנְו :םֶהְב הָתְיָה הָּבַר הֶּנִביִּ םירְעֶה-לְכ"תֶא ובו םָהיֵלע

 : :םֶלָשּור ובשיו םיִָמְּו ברל ןאצ ּובׁשִיו ּוָּבַהי הָנְקמ יִלָהֶא
 אָסֶא נפל אציו2 :םיִהלֲא חור וילע הָתְיֲה רדוע- ב והירזעוי 15
 םֶכְתֹויְהְּב םֶכְמַע הנה ןְמנַבּו :הדּוהְידלכְו אָסַא יִנּועֲמְׁש יל רַמאיַו

 םיִמְָר :םָכְתֲא + בעי ּוהְבְזעִתםַאְו ל אָצַמִ ּוהָשְרִֶּת םִאְו ומע

ee oes 

 ל לע תובל תֹוָמּוהְמ יב -אָּבלְ אצויל ב ןיא םּהְה םיִּתְעְבּו
 םֵמְמֲה םיִהלֲאיִּכ ריִעָּב ריִעְו יֹונְּביונ ּותְּמְכְו< :תֹוצְרֲאָה יֵבְׁשְ
 :םֶכְתּלעְפל רַכָׂ שי יִּכ םֶכיֵדי ּפְרו-לֲאְו ּוקְזַח םָּתַאְול :הָרָצלָבְּב

 קַּחְַה *איִבָּנַה רבעי האוב הלה םיָרבְַּה אֿפָא עשו
 דָכָל רֶׁשֲא םיִרָעָה"ְִמּו ןמִינִבּו הָדּוהְי ץֶרָאדלָּכִמ םיצוקשה רבעי
 :הָוהְי 'םלּוא נפל רׁשֲא הֶוהְי חֵּבְוִמתֶא שחיו םִיָרַפֲא ירהמ
 הֵׁשנַּו םִיָרַפֲאַמ םַהָמַע םיִרָּנַהְו ןֿמְְנְבּו הְּוהְולְּ-תֶא ץפקירפ
 ויַהְלֶא הָוהְייִּכ םֶתאְרִּ בל לָאְרָשיִמ וילע ולפני ןעָמָשַמּ
 הֵרְׂשע שמח תנָשל יִשְלָשַה ׁשדָחַּב םלשורי וצבקייפ ם :ֹומַע
 רֶקָּב ּואיִבָהי ללשהמ אּוהַה םויּב הוהיל ָחַּבְזִוזי :אָסָא תּוכלמל
 -תֶא שולל תיִרָּבַב נמל ל תַעְבש ןאָּצְו תש עבׁש

oe ... 

 יתרפוְׁשְּ תרצו יהָעּורְתבּו לד לב הוהיל בש הא
 דלָכְבּו ּועְבְׁשִנ םֶבָבְלְילְכְב יִּב הָעּובָשַהְדלַע הָדּוהְולְכ ּוחְמְׂשִיוי
 -םגְויפ :ביִבָּסִמ םֶהָל הֹוהְי חנו םֶהָל אֵּצמיו ּוהָׁשְקִּב םֶנוצְר
 הָרָשַאל הָתְשֲע-רְׁשַא הָריִבָנִמ יתְריִסַה לפה אָפֲאוםָאי הָכֲעַמ
 :ןורדק לָחְנְּ ףרשיו יקי ּהְָּצלְפִמ" תֶא אָסֶא תַרְכַיַ יתָצלְפַמ

r2 75 GPA éucg Fedwp sim 13 | 14 6+ Tovg Auatov(y)eic || Cp 15,1 6* 

8MSS 69 inng| | 8 *% gloss; vel ins?4506 || 3° <6” | 5 6 הוהי | 6  
*cfadIR63 (Gr.(6%) | * 1 6 6ל*80) רַהְּב |  cfןְב והרע רָּבְּדדרָשַא  

IRרשא | 14 * >65* | * <68 || 16 += 65* ג 15,13 ומָא | -- Sebצפסס) | זז  
alter | % <6 IR.ָהְרְסִיַו | =< 6  
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 :ויִמָודלָּכ 'םלָש הָיָה אָפֲא"בַבְל קר לֶאָרְׂשִיִמ ורפאל תומְּבַהְוז
 :םיִלָכְו בָהָזְו ףֶסָּכ םיִהלֲאָה תיִּב וָׁשָרְקַו ויָבֲא יׁשְדָקתֶא אביו

 תּוכלַמְל ישָמָחְ םישלש" -תַנָש דע הָתָיָה אל הָמֲחְלַמּו 19
 יאשעּב הל אָסֶא תּוָכְלַמְל יִׁשָשְו םישלשי תַנָשְּבי 16 כ :אָסֶא
 אַסֲאְל אָבְו אֵצֹוי תת יִתְלְבל הָמְרָה"תֶא ןבָי הָדּוהְילַע לָאְרְשידדלמ
 תיִבּו הָוהְי תיִּב תָרְצְאַמ בַהָזְו ףָסָּכ אָסֶא אַציו* :הָדּוהְי ְּךֶלַמ
 :רמאל קֵׂשַמרדּב בשויה םֶרֶא ְּךְלַמ דה- ןְּבדלָא יחַלְשְו למה
 ףָסַ יִּתֲחלְׁש הֵּנִה ךיִבָא ןיבו יִבָא ןיבו ְּךֵניֵבּו יניב תיִרְּבי
 עמשיו+ :ילֲעמ הלעיו לֵאָרְׂשִיְךַלַמ אָשַעַבתֶא + ְּתיִרּב רַפָה ל בָהָזְו
 יִרָעְַלֶא ולרָשַא םיִלָיַחַה יִרָשדתֶא חלש אָסֶא למה לֶא דדַהְדֶּב

 'תֹונְסִמרלְכ תֶאְו ים לבא תֶאְו ןּנתֶאְו 'ןויִעְתַא גו לֵאָרְשִ
 תֵּבְׁשִַו הַמְרָה"תֶא תֹונְּבמ לּדְחיו אָשְעְּב עָמְשּכ יִהְיַוי :יִָּתְפַ רָע
 -תֶא ּואׂשיו הָדּוהְי"לְּכ"תֶא חקל ְּךֶלַמַה אָסֶאְו* ם :ֹותכאלַמזתֶא
 יעבגתָא םֶהְּב ןביו אֵׁשֲעּב הָנְּב רֶׁשֲא ָהיִצע-תֶאְו הָמָרָה יֶנְבַא
 אַסֲא-לָא הָארַה יננח אָּב איַהַה תעבז | ם הָּפְצָמַהדתֶאְו
 -לע תנע אל םֶרַא למ" לע ךִנָעָשַהְּ ויִלֶא רֶמאַָנ הָדּוהְ למ

 הנעשהבו דָא הר ישר בָכְרְל ne יָה םיבּלַהְו
 קּוַחְתָהְל ץרָאָהלֶבְּב תוָמְטָשִמ ויָניִע היי יִּכ :ָדָיְּב םָנָתָנ הוהְי-לע

 :תְמְֲלמ מע שי הָּתֹעַמ ּכ תאז-לע תל ויִלא לש םֶָבל"בע
 מע :ףַעְבִי תָכָּפָהַמַה תיִּב ּוהָנְּתִיַו הֶארָהְלֶא אָסֶא סַעְכִיַויפ
 יֵרְבְּד ּהָּנַהְויי :איִהַה תעְּב םעֶה"ְוִמ אָסֶא ץצרינ תאז-לע
 הדּוהיל םיִכְלִמַה רָפְמדלַע םיִבּותַּכ םּנִה םיִנורַחֶאָהְו םיִנושאְרֶה אָסֶא
 ותּוכלמל עַשַתְו םיִשולש תַנָשָּב אָסֶא אַ :לֶאְרְשיו
 :םיִאְפְרְּב יִּכ הָוהְידתֶא שָרְדְיאְל וילֲחְב"םנְ ולח הָלֲעַמְל"רע יִלְגַרְּב
 :ּוכְלְמְל תַחַאְו * םיִעָּבְרַא תַנְׁשִּב תֶמּיַו ויַתבַא"םע אַסֶא בָּכָשּיו
 בָּכְׁשַמַּב הביי דיִוָד ריִעָּב להר רֶׁשֲא ֹויִתרְבקְב והָרְּבְקיַוי4
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 1290 ב םומיה ירבד 17,ז--9

 ולדּופרשיו הׂשעמ תחְקְרַמְּב םיִחְקְרְמ םיִנָזו םיִמָשְּב אָלַמ רֶׁשֲא
 | פ = ּודָאָמְלדע הָלודּג הַפְרְש

 "ןָּתי :לֵאָרְׂשִי-לע קנַחְתיו ויָתְחּת ֹונְב טֵפְׁשּוהְי למי 17
 ed הָדּוהְי ץֶרָאְּב םיִביִצְנ ןֵתיַו תֹוִרְצְּבַה הָדּוהְי יִרָעְדִלָכְּב ליח
 ל יִּכ טפְׁשֹוהְי-םע הָוהְי יָה :ויִבָא אָסֶא .דַבְ רׁשֲא םִיַרְפֶא
 ליָבָא יהלאל יב :םיִלֲעּבל שר אָלְו םיִנוׁשאָרְה ֹריִבֲא דיָנָד יֵכְרַדּב

 הָכְלְמַמה"תֶא הוה כ :לֶאָרְׂשִי הׂשעְמְּכ אלו ךָלַהיִתצַמְבּו שרה
 :בְרל דֹוָבָכְו רֶׁשְע ָֹלייֵהְְו טַפְׁשּוהיִל הָחְנִמ הָדּוהְי"לְכ ָּנּתיו די
 םיִרְׁשֲאָה-תֶאְו תֹוִמְּבַה-תֶא ריִסַה דועְו הָוהְי יִכְרַדְּב ובל ּהֵּבְניופ
 יהידבעלו טיה-יובל ויִרשל חלש וכלמל שולָש תַנָשָבּוז ס :הָרּוהיִמ
 םיולה םֶהָמַעְוי :הָדּוהְי יִרָעְּב דל והְיכימְלּו לֵאְנַתְנַלְו הירו

 והינלאו ןָתנִּהיו 'תויִרְמׁש ילַאהָשִעְר הדב והיְנתנּווהיְעַמַׁש
 :םיִנֲהְּכַה םֶרוהיְו עָמשיִלֶא םֵהְּמִעְו םיוְלַה הינדא בֹוָמְו ּוהָיְבֹוְמְ
 הָרּוהְי רְע"לכְּב ּוּבֹכִַו הָוהְי תרות רֶפָס םֶהָמַעְו הָרּוהיִּב ּודָמַל
 תֹוצָרֲאָה תֹוכְלְמַמלְּכ לע הָוהְי דַחָפויִהְַיי  :םֶעְּב מלי
 םיִּתְׁשִלְפ"ִמּוזי :טָפְׁשֹוהְי-םַע ּומָחְלַנ אָלְו הָדּוהְי תֹוביִבְס רֶׁשֲא
 לל םיִאיִבְמ םיִאיִבְרעֶה םג *אָשַמ ףָסֵכְו הָחְנִמ טָפָשוהְיְל םיִאיִבַמ
 םיִפְלַא תעְבׁ םיִׁשָיְתּו תֹואַמ עבְׁשּ םיִפְלַא תַעְבָש םיִליִא ןאצ
 ןְביַ הָלֶעַמְלדע לדג ךלה טַפְׁשּוהי יהי אם  :'תוִאַמ עָבָשּו

 יִרָעְּב ול היה .הָּבר "הָבאָלְמּוי :תֹונְּכְסַמ יָרָעְו תֹוינָריִּב הָדּוהיִּב
 םֶתְּדְקִ הלאו :םֶלָשּוְריִּ לִיַח יִרוְּבִּ הָמָחְלִמ שנא הָדּוהְי
 ליח יֵרֹוִּּנ למַעְו רֶׁׂשַה הנע םיִפְלַא ירש ּהָדּוהיְ םֶהיִתְוְבַא תיבָל

 םִיִתאָמ עו רֶשַה ןְגחוהְי ילו ס :ףְלֶא תוֶאִמ שלש
 הָוהיל ָּנְתְמַה .ירְכְזְִב הָיְסַמַע ודיילעו6 ם :ףָלֶא םיִנומָׁשּו
 עֶריְלֲא לִיָח רג ןְנְּבןמּול ס ּלּיָח יּוְִּּג ףָלֲא םִיתאָמ ֹומִעו
 ָמַעְו דָבְנוהְי וֶדיילַעְוי* ם :ףָלֶא םִיתאָמ ןגָמּו תָשְקְיִקֶשְנ מע
 ךלַּמַה-תֶא םיִתְרָׁשִמִה הָלֲאפ סם ::אָבָצ יצּולח ףֶלֶא םינומָשּודהַאמ
 ס  הָדּוהְוילְכֶּב רֶצְבְמַה יִרָעָּב מַה ןתְנירֶׁשֲא דַבָלִמ
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I8,1—16 CHRONICA II 1291 

 ץקל רָרינ* :בָאְחאְל ןתמתינ בֶרָל דֹוָבָכו רֶׁשְע טֵפְׁשֹוהיִל יֵהְיני 8
 םַעְלְו ברל רָקְבּ ןאָצ בָאְחַא ול-חַּבזי ןורְמְׁשְל בֲאָחַא-לֲא םיִנָש
 -ךלמ בָאְחַא רָמַאיַו :דָעְלִ תמְרהלא תולעל ּוהָתיִסיִ ומְע-רְׁשַא
 ול רָמאיו דַעְלְּג תַמְר מע ּףךלתה הָרּוהְי למ ָפָשוהְידְלֶא לֵאָרְׂשִי

 -לֶא טפָשוֶהְי רֶמאיו :הָמְחְלַּמַּב ָךַּמַעַו ימע ָךְּמַעְכּו ְךֹומָכ יִנומְּ
 לֶאְרְשיְדלִמ ץּבקיופ :הָוהְי רֶבְּדתֶא םויכ אנדשְרּד לֶאָרְׂשִי ְּךֶלַמ
 דַעְלַג תָמְרְדלֶא ךלגַה םֶהְלַא ראי שיא תֹוָאַמ עֶּבְרַא םיִאיִבְנַה-תֶא
 רָמאּו< למה רִיְּב םיִהְלֲאָה ןּתְיו הע ּוָרְמאיַ ְחָאזמַא הָמָחְלמל
 -ךלמ רֶמאנז :ותאמ תֵׁשְְדנְו דוע הָוהיִל איָבְנ הפ ןיִאַה טֵפְׁשֹוֲה
 יִנַאְו יותאמ הָוהְי-תֶא שוררל דָחָא-ׁשיִא דוע .טפְׁשוהְילֶאולֲאָרְׂשִ
 אּוָה .הָעְרל יוימיהלב יִכ הָבֹוטְל ילָע אֵּבנְתַמ ּונְניִא יִּכ ּוהיֵתאָנְׂש

 למ אָרְקיִנ :ןכ ךלמה רמאי-לא טַפשוַהְי מאיו אָלְמְְב היכי
 לֵאָרְׂשִי ְךֶלְמּו למ ּוהְכיִמ רֶהְמ רָמאיִו דָחֶא סיִרְָסדלֶא לֵאָרְׂשִי
 םיִדְנְּב םיִשְבְלְמ ואְסְּכלַע שיא םיִבְשּוְי הָרּוהְיּךְלִמ טּפָשוהי
 :םֶהיֵנְפִל םיִאְּבנְתִמ םיִאיִבָּנִַלָכְו ןֹוָרמְׂש רעש חַתָּפ רגב םיִבְשויו
 הָוהְי רָמָּמהְּפ רָמאיַו לזרב ינרק הָנענּכ"וְב ּוהָיְקְדִצ ול שעיריפ
 רמאל ןַּכ םיִאְּבִנ םיִאיִבְנַהלָכְויי :םֶתולְּכדַע םֶראדתֶא חֵננִּת הָלֲאַּב
 ךֶאְלמַהְי למ דִיַּב הָוהְי ןַתָנְו חַלַצַה על תַמָר הלע
 םיִאיִבָּנַה יִרְבִּד הָּגִה רמאל יל רָּבִּד ּוהָיְכיִמְל ארקלו ךְלַהרֶשַא
 :בוט ּתְרַּבִדְו םָהֵמ דַחַאּכ ךְרֶבד אָנְדיִהְיְו למה בוט דָחֶאדהַּפ

 :רָּבדַא ותא - יֵהלֲא רמאירְׁשַא-תֶא יִּכ הָוהְיְדיַח ּוהְיָכיֵמ רמו
 רעל תֶמְרלֶא ידלגה ּהָכיִמ וילא למה רמו ללָמַה-לא ג אביו +
 רמי :"םֶכְדְיַּב ּונתַנַיו וחילַצַהְ ולע רָמאיִו "לּדְחֶאְדִא הָמָחַלְמִל

 קר ולא רברֶתאל רֶׁשֲא ףעיִּבְשמ יג םיִמָעפ המדע מַה יל
 | רֶמאיַוי :הָוהְי םֵׁשְּב תַמָא

 םיִָהָהדלע םיעופנ לֶאְרשּודְּכְדתֶא יִתיִאְר |
 הער ןַהָלְריִא רֶׁשֲא ןאּכ
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 1292 בם םימיה ירבד 33—18,17

 :םוְלָשַּב ותיִבְלְשיִא ּובּוׁשִי הָלֵאָל םיִנֹרַאדאל הָוהְי רַמאיו
 אֵּבנִתידאל ףילא יּתְרַמֶא אלה .טֵפְׁשוהְי-לֲא לאְרשי"ךלמ רַמאיַוו7
 יִתיֵאְר הָוהְיְדרַבְד ועמש וכל רָמאיַופ ם :עֶרלםֶא יִּכ בוט לע
 :ולאמָשּו ּוניִמידלע 'םיִדְמִ םיִמָשַה אֵבצדלָכְו ואָסָּכלַע בש הָוהְיתֶא
 תַמְרַּב לפיו לע לַארׂשִי-דלמ בָאְחֶאדתֶא הָּתַפַי יִמ הוהְי רַמאיַויפ
 דמעיו ַתּורָה אציו*- :הָכָּכ רמא הָזְו הָכָּכ רמא הָז רַמאיַנ דַעְלִּ
 רַמאּיַוי :הָּמַּב ויָלֲא הָוהְי רָמאִיַו ּונָּתַפַא יִנֲא רֶמאּיַו הָוהְי ינפל
 לָכּותְיםנְו הָּתַפִּת רָמאֹיִו ויאיִבְנ"לכ יִפְּב רקָש חור יִתיִיָהְו אָצֶא

 הָלא ךיִאיבְנייֵפְּב רקֶש חּור הוה ןֵתָג הָגַה הָּתַעְו< :ןכ"השעו אָּצ
 -תֶא יו הָנֲענְכְַב ּוהָיִקְצ שגיו* | ּוהָשְר ףיִלָע רֶבּד הָוהיַ
 רבדל יִּתַאְמ הָוהְידחּור רבָע יָּרָּרַה הז יא רֶמאיִנ יחלה"לע ּוהְיָביִמ
 רָדָח אּוְְּת רֶׁשֲא אּוָהה םוֶיּב הֶאְר נה והָיְכיִמ רמאּיַו+ :יָּדֲתֹא
 ּוהָביִׁשֲהו ּוהָיְכיִמתֶא ּוחְק לֵאָרְׂשִי ךָלָמ מאיו :אַבֲחַהְל רֶדָחְּ
 רֶמֲא הָּכ ימָּתְרַמַאופ :ךלמהְרּב לשָאוידלָאְו ריִעָהְדרַש ףןומָאלֶא
 רע ץחל םִיַמּו חל םֶחָל ּוהָלְכַאַהְו .אלָּבַה תיַּב הָז ּומיִש ּךְלּמַה
 רָּבד"אל םולׁשִב בּוׁשָּת בֹוׁש-ֲא ּוהָיָכיִמ רַמאיוז :םיָלַׁשְב יבוש
 לַארׂשו-דלמ לֲעופ זיסל םיִמע ּועָמַש רַמאיו יִּב הָוהְ
 -לֶא לֵאָרְׂשִי ףלמ רֶמֲאּיו :דַעְְ תַמָרְלֶא הָדהְיידלמ טפְׁשוהיִ
 ׂשַּתַחְתיו יּיָדְנְּב שבְל הָּתַאְ הָמָחְלִמַב אובו שָּפְחְתַה" טֿפְׁשּוהְי
 בֶכָרָה יִנָשדתֶא הָּנצ םָרֲא למס :הָמָחְלַמְב אביו לֶאְרְשי למ
 ּלְמ"תֶאיסא יִכ לּודְנַה"תֶא ןָטָקַהתֶא ּומָחְלִ אל רמאל .רל-רָשַא
 ֹורָמֲא הָמָהְו טָפָשוהְיתֶא בֶכְרַה יִבָש תואַרכ יהי: :ודבל לֵאָרְׂשִי
 ורזע הֹוהיו* טָפָשוְהְי קעז םֶחלְהְל ויל בפיו אוה לארשי"דלמ'
 הָיָה יִּכ בֶבּרְה יִרָש תואר יהיו> :נַּמִמ םיָהלֲא "םֶתיִסִיַו
 -תֶא יו ומְתְל תַשָקַּב ךשְמ שיאו :ויָרֲחֲאַמ בוש לַארׂשִ למ
 ידידי ְּךַפַה בֹּכרְל רֶמאְּיו ןירשה ןיבו םיקְבְּדַה ןיִּב לַאָרׂשִ ּךלמ
 17 166 |IR 22,18 P 18 * 6 ןַכ אל | * IR 22,19 עמש | 5 1 ('מימ) וילע דַמע |
 Ig dl 6 GFX IR 22,20 | 21 IR 22,22 ַחּור || 22 ins 6 630 IR 22,23 "לָּכ |
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 אּוהַה םויַּב הָמָחְלַּמַה לעּתוצ :יִתיִלָחָה יּכ יהָנֲחמִה"ןמ יִנְתאַצוִהְ
 תֶמיו בָרַעָהְד רע םֶרא חַכְג הָבָּכְרַמַּב ידימעמ הָיָה לֶאְרשי למ
 וָתיִּבדלֶא הוה טָפָשוהְ בש 19 :'שמשה אֹוּב תַעָל
 -לֶא מאלו ּהָזחַה יֵנְנֲחוב אּוהְי ונפל אציו* :םֶלָשּוְךיל םֹולׁשְּב
 ךילע תאזְבּו בַהֶאָת הָוהְ יֵאְנשְלּו רוע עֶׁשְרלַה טַפְׁשּוהְי ףלמה

 תְרעְבִיכ מע ּואְצְסנ םיִבּוט םיִָָד לָּבַא :הָוהְי יִגָפַלַמ ףצק
 :םיִהלֶאַה שרדל ּךבְבִל תוגיִכַהְו ץֶרֶאָהְְןִמ תורשאה
 רָה-רֲע יעְבָש רָאְּבַמ םֵעָב אציו 5 םֶלָוריִ פשה בשווי

ee ... 

 אר םיִפְׂשַה- א המ :ריעְו rd תֹורְּבַה .הָדוהְי רעב
 רַבְדְּב םֶכַמעְו הָוהיל יִּכ ּוטָּפָשִּת םֶדֲאְל אל יִּ םיִשע םָּתַא-הָמ
 הָוהְיֶע אפ ושעו ורְמְש .םכילע הָוהְיְ"רַחפ יִהְי הָּתַעְול :טָפשִמ

 טּפְׁשְמְל לארשיל בָאָה ישארמו םיִגַהְּכַהְ םיולהךמ ט טָֿפְׁשּוהי
 תֶאְרִיְּב ןושעת הָּכ רמאל םהילע וציופ :םֶלָשּור יובָשיו ביִרְלְי הוהְי
 וםָכיֵחַאַמ םֶכיֵלֲע אוביזרשא ֿביֶר-ָלְכווס :םֶלָש בָבְלְבּ הָנּומָאְּב היה

 יִמפְׁשִמלּו םיִָחָל הָצמְל הָרּותְִיּב ֶרְלּוְָיִּב הרעב םיכָׁשיה
 םָכיֵחֲא-לַעְו םֶכיְלע ףַצְקהָיְְ הְוהיִל ּומָשֶאָי אָלְו םֶּתא םֶּתְרַהְוַהְו
 לכל םכילע שארה ןהכ ּוהָיְרַמַא הָּגַהְויי :ּומָשאָת אלְ ןושעת הָּכ
 -רַבְּד לכל .הדּוהידתיבל דיִנָּנַה לאָעַמַשְיִב והיות הוהְי רב
 :בּוטַהםִע הָוהְי יהיו ושעו ּוקזִח םֶביִנָפל סולה םיִרֲמְׁשְו למה

 \םֶהָּמַעְו ןומע יִנָבּו בָאומדינב ּואָּב ןָדיִרְחֶא יהו 20 | פ
 רמאל סָפָשוֶהִיִל ודנו ואביו? :הָמֲחְלַמַל טַפְׁשּוהו-לע םינומעָהַמ

 איה רמת ןוצְצַחְּב םֶּנַהְו 'םראמ םיל רַבעמ בָר מָה ְּילָע אָּב
 םֹוצ"אָרְקִו הֹוהיִל שורדל ֹוינְּפ-תֶא טַפְׁשוהְי ןתינ ארו :יִדּג ןיע
 הָדּוהְי יָרָעלָּכִמ םג הָנהְיִמ ׁשֵּקבַל הָדּוהְי ּוצְבְקיו :הָדּוהְולַּכ-לע
 םַלְׁשּוְריִו הָדּוהְי להק טֿפׁשוהְי דמעיופ :הָוהְיתֶא ׁשּקבְל ּואָּב
 ֹניִתֹבַא יִהְלֶא הָוהְי רמאיופ :הָשְרַחה רַצָחֶה וגל הָוהְי תיִבְּב

R=ברעֶב תמיו | 6 10, 2 6 טא א 4 | 3 62 הוהי | 4609  
cf 60 | 10 1 6 GPAgMSSy (, זפקt)5 8 ּוני- | 6 6 יִרְּבְּד | 8 יו יֵבָׁשי יִביִרְלּו  
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 1294 ב:םימיה ורבד 20,7- 1

 םיוּגַה תוכָלְמַמ לֶכְּב לשומ הָּתִאְו םִיַמְשַּב םיִהלֶא אֹּוֲה"הָּתַא אלה
 ּתָשרוה ניִהלֲא הָּתַאו אְלַהז :בָציָתַהל ָךֶמִע ןיאו הָרּובְּו חּכ ְדְָבּו
 םֶהָרְבֲא עַרֶזְל ָּגְּתִּתִו לֵאָרׂשִ מע ינָפְלמ תאֹוַה ץֶרָאָה יִבָשיתֶא
 :רמאל משל שְּקִמ בה ּונְבו הב"ּובְׁשופ :םָכֹועְל ָךְבַהָא
 תִיַּבַה יִנָפְל הָדְמַענ בעָרָו רֶבְדְו טּופַׁש בֶרֶח הָעְר ּוניִלָע אֹובָּת-םֲאפ
 עַמְׁשִתְו ּונַתְרצַמ ףילא קונו הנה תוּכּב ךמַש כ יפלו הּזַה
 הָּתַתְנאְל רֶׁשֲא ריִעָש-דרַהְו בָאומו ןומע-ינב ָּּגה הָּתַעְו יי :עיִׁשֹותְו
 אלו םהילעמ ורס יִּכ םִיָרצִמ ץֶרֶאַמ םֶאבְּב םֶהְב אבל לַארְׂשִיל
 רָשַא שר וגשר אובל ּוביִלע םיִלמג םֵה- הָּגַהְויי :םדימָׁשִה

 יניק ףילע כ הׂשעג"המ עד | אל נְחֹנַאַו רנילע אָּבַה הזה .ברה

 פ :םֶהיִנְבּו םֶהיִשג פי הָוהי וגפל םיִדמע התהילכְינ
 יבמ יול היָנֲתמְִּב ילֶאיעְְּב הָנְב"ְּב והְיְרַכְזְרַּב ילַאיזחְְויי
 ילָכ ּוביִׁשְקַה רָמאיַו5 ילָהְקַה ךותְּב הֶוהְי חור ייִלָע הָתְיָה ףַסֶא
 םָּתִא םֶכָל הוהְי רֲֿאזהְּכ טּפְשיִהְי ּךָלָּפַהְו םלֶשּורִי יִבְשְוְו הָדּוהְ
 הָמָתְלִמַה םֶבָל אל יִּכ הָּנַה בֶרָה ןֹומָהָה ייִנָּפִמ ּּתַחַּת"לַאְו ואְריִתִַלא
 םָתאָצְמּו יץיִצַה הָלֲעַמְּב םילע םָּנַה םֶהיֵלֲע ּודְר ֹרָחָמיéֿ :םיקלאל יִּ
 תאָזְּב םֶחָּלִהְל םֶכָל אליל :ילֶאּורְי רבְדִמ נפ לחנה ףוסְּב םָתֹא
 -לַא םַלָשּוְריִו הָדּוהְי םֶכָּמִע הָוהְי תעּושיתֶא ּוִאְרּו ּודּֿמַע ּוָבַצִיִתַה
 טָפָשוֶהְי רמו :םֶכְמַע היה היפ ּואצ רָחָמ ּוּתַחַּתְ" -לַאְו ּואְריִּת

idלח קב לארי הלא  -. osרקלב  
 הָדּוהְי יִנּועְמְׁש רָמאיו טֿפְׁשּוהְי דַמָע םֶתאַצְבּו עְוָקְת רֵּבְדִמְל ּואָצַיַו

 ויֵאיִבָנָב ּונימאה ּנַמָאתְו םֶכיֵהְלֲא הוהיב ּונימאה םֶלָשּורי יֵבְׁשיְו

 -תַרְַהְ םיִלְלַהמּו הוהיל: םיִרְרְׂשִמ דמעיו םעֶה-ַלֲא | ץעוי :ּוחיִלצַהְו

 םיִרְמאְו ץולֲחה ינפל תב שר
 :ְּּדְסַח םָלֹועְל יִּכ יהיהיִל וךוה
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 ןומע יֵנְּב-לע םיִבְרֲאָמוהְוהְי ןַתָנ הָלַהְתּו הָנְרְב ּולָחַה תַעְבּו>
 ןומע יֵנְּב ּודְמַעַו :ּופָנָניו הדּוהיל םיִאְּבַה ריִעָשדרַהְו בָאומ
 יבשויּב ֹטְתֹולַכְכּו דיִמָשָהְלּ םיִרֲחֲהְל ריִעְׂשירַה יִבָשודלע בַאומּו
 רָבְדִמל הָּצִמַה-לע אָּב הָדּוהְיְו4 :תיִחְׁשַמְל ּוהעַרְּב שיא ּורזע ריִעָש
 אבי :הָטיִלָּ ןיִאְו הָצְרֶא םיִלָּפ םיִרְנּפ םָּנַהְו ןֹומָהָה" לא ּונפיו
 "םיִרָנָפּו שוכר ברל יםֶהְב ּואָצְמִיַ טללׁש-תֶא זבל למעְו טפָשוהי

 םיִזְְּב הָשולש םיִמָי ויהיו אָשַמ ןיאל םהְל ולָנינ תודָמַח ילכו |
 יִּכ הָכְרְּב .קמעל ּולהְִנ יִעיִבְרַה םויבּו6 :אּוה-בַר יִּכ לְלׁשַה"תֶא
 הָכְרְּב קָמַע אּוָהַה םֹוָקַּמַה םֵׁש-תֶא ּואְרְק כ ןֿפ-לע הוהְיתֶא ּוכְרַּב םש
 םֶשארְּב טפשוהיו םֶלָשּוְרִיִו הָדּוהְי שו ובשיו>7 :םיַה-דֲע
 ואב :םֶהיִבְיואמ הָוהְי םֶחָמְשיִ הָחַמָשְּב םֶלָשּורְידלא בּושֶל
 דַחָּפ יִהיְופ :הָוהְי תיִּבדלֶא תורצצתבו תֹוְרֹנָכְבּו .םיִלָבְנּב םֶלָשּורְ
 יביא םע הָוהְי םתלג יב םעְמָשְּב תוצְראה תֹוכְלְמַמ"לְ לע םיִהְלֲא
 7 ייל םובפמ ּיָהלֲא ל חנינ טָפָשּוהְי תּוכְלַמ טקְׁשתס :לֵאָרְׂשִי

 וכָלֲמְּב הָנָש ׁשֵמֲחְו םיִשלָשדּב .הָדּוהְי-לע טפְׁשֹוהְי לִי
 :יִחְלש-תּב הבוזע ומא םַשְו םלָשּוריִּ למ הָנָש שָמָחְו םיִרָשַעְו
 יִניִעְּב רֶׁשָיַה .תושעל הָּנַּמִמ רָסאלְ יאַסֲא יבא ְךֵרַדְּב ךליו*
 יַהלאל םֶבָבִל ּוניִכַהְדאל םַעָה דוַעְו ורסדאל תֹומְּבַה ךא3ּ :הָוהְי
 םיִּבּותַּכ םָּנִה םיִנֹרֲחַאָהְו םיִנְׂשאָרָה טֿפְׁשּוהְי יֵרְבּד רָתוּ :םהיִתְבַא
 ס :לֵאָרְשִי יכלמ רֶפַסלֲ הלעה רש יֵנָנֲחדְוְב אּוהְי יֵרְבַדְּב
 לֵאָרְׂשִיְדלמ הָיַזחַא םַע הָּוהְיְְלַמ טָפָשוהְ רֵּבַחְתֶא ןָכְיִרְחָא5
 שיִשְרֶת תֶכָלְל תנא תושעל ומע והָרְּבַחְיִנ* :תושעל עיִשְרַה אּוה
 הָשְרַמִמ הורד רזעיִלָא אָבְנְתִיַויז :רָבּג ןֹויְצֲעְּב תֹויָנֲא ושי

 יֵשעְמיתֶא הָוהְי ץֶרּפ ּוהיןחַא-םע ּךְרְַתְתהְּכ רָמאָל ּפָשוהְו"לַע
 :ׁשיִׁשְרַּת-לֶא .תֶבָלָכ ּוְרָצֲע אָלְו 'תֹויֲַא ּוֵרְבׁשִ

 ריָנָּד ריִעְּב ויָתֹבַא-םעי רֶבָקַו ויִתֹבֲא-םע טָפְׁשֹוְהְי בָּכְׁשַוו 1
 לֵאיִחיִו 'הירזע יטֿפְׁשּוהְי יִנּב םיִחַאֹולְוי :ויָּתְחַּת ֹונְּב םֶרֹוהְי ךְלַמינ

 למ טָפְׁשוהְי יב הָלֲא-לכ ּוהְיְטְפְשּו לָאְכיָמּו היְוענ ּוהְָכוּ
 22 קזקפ הָדּוהְי | 25 *1 6 6 הָמָהְב | * 16 71155 צי םיִדָנְבּו | 32 = Vaז6

IR 22,43 invers | 34 6 karéypayev ַ digessit | 36 66 sing || 37 * 609% 
 הידוד: | < 69 haves tuae || Cp 21, 1 ** >65 | 2 5 6 + ₪ | * 5 >65; טל ||

GBA Meicanh. |4  



 1296 ב םימיה ירבד 2 0

 תונְְּגַמְלּו בֶהָזלּו ףָסַכְל תובר תֹונּתַמ םֶהיֵבֲא וםָהָל ןְתי :ילֶאְרְש
 :רֹוכְּבַה אּוְהיַּכ םרוהיל ןַתָנ הָכָלְמִמַהדתֶאְו הָדּוהיִּב תוְרְצְמ יִרָעְדִע

 יָחֲא-לּכ-תֶא גרה קָּזִחְתִיַו ּויִבָא תָכַלְמִמְלע םרוהי םָקיוי פ
 ּוכלַמְּ םֶרֹוהְי הנָׁש םִיִּתְׁשּו םיִשלָשּב5 :לֵאָרְׂשִי יִרָשִמ םַגְו בֶרָחְּב
 רַשַאַּ לַארׂשִ ייַכְלַמ רב ליו :םִלׁשּריִּב למ םיִנָש הָנֹמְׁשּו
 יִניִעְּב עֶרָה שעיו יהָׁשֲא ול הָתיָה בָאָחַאדתַּב יִּב בָאְחַא תיֵּב ושָע
 רֶׁשֲא תיִרְּבַה ןעמל דיִוָד תיַּביזתֶא .תיִחְׁשַהל הוה הָבֲא-אָלְוז :הוהְי

 :םיִמָיַהילָּכ וילו רינ ול תַתְל רֿפָא רש ידיד תר
 רַבְעַיופ למ םַהיֵלֲע ּוכיִלְמַיַו הָדּוהְי-דִי תַחָּתִמ םודֶא עְׁשָּפ וימי
 םּודָא-תֶא יו הָלְיל םק 'ִהְיו מע בֶכָרָה"לָכְו יויָרְׂשםעי םֶרֹוהְ
 הָדּוהְי-רִי תַחָּתִמ םֹודָא עַׁשְפַַוי :יבָכָרָה יִרָש 'תַאְו ולא בְבֹוּסַה
 בֹוָ ִּכ יִדָי תַחָּתַמ איהה תֵעְּב הָנְבִל עַׁשפּת וא הזה םיַה דע

ee ree 

9%... 

 n> :הה .CC אָסֶא יִכְדְבְּךיבָא משה יכרדב תלה
 תֹונְזַהְכ םַלָשּוְי יִבָשְודתֶאְו הָדּוהְידתֶא הָגְזחו לֵאָרְׂשִי יכְלמ ְּךרָדְּ
 הַּגִהיצ יתְָרָה ךִמִמ םיבוטה יִבָמדתִיּב ְךיָחַא-תֶא םגְו בָאְַא תיִּב
 ְׁשּוכְרלֶכְבּו ךיִשְנְבּ ְךנְבְבּו ְּךמעְּב הָלְודְנ הָפָּגִמיףְבַב הֶוהְי
 םיִמָי יֵלֹחַה"וִמ ךיֵעמ ּואצנײדע ְּיֵעַמ הָלֲחַמְּב םיֵּבַר םיָלֲחָּב הָּתַאְוי
 םיִבְרעָהְו םיִּתְׁשִלְּפַה ַחּורתֶא םֶרּוהְיְלַע הוהְירַעפ  :םיָמָילַע
 -לָּכ תֶא ּובשיו ָהּועקְביַו הָדּוהיִב ּולַעַיַויז :םיִׁשּוּכ ךיזלע רֶׁשֲא

 יּכ ןּב ול"ראָׁשִנ אָלְו יויֵׁשָנְו ויָנְּב"םנְו ךֶלֶּמַהתיִבְל אָצְמּנַה ׁשּוכָרָה
 יִלָחָ ויֲעַמְּבוהיהְי ֹופָנְנ תַאְזְלּכ יִרְחָאְוי :יָנְּב ןטק 'זָחֲאֹוהְ-מַא
 םִיֹנְׁש םיַמָיַל ץקַה תאצ תַעְכּו םיִמָיַמוםיִמְיְל יַהְיַני :אפרמ ןיִאָל
 הפְרְׂש ומַע ול ּושָעדאלו םיִעְר םיִאְלַחַתְּב תֶמיַו ילֲח-םע ל ויָעָמ ּוָאצי
 םיִנְׁש הָנֹומְׁשּו ובְלְמְב הָיָה םִיּתְּׁו .םיִׁשלְׁשןביי :ויתבַא תפַרְׂשִּכ

 < ] 6 Seb ca 4oMSS Vrs nin || 5 6? ותְכַלְמִמ לע (karéorn) םק |
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 תֹוָרְבְקִב אָלְו דיו ריִעָּב ּוהְרְְקּיַו יהְָּמָח אָלּביְךליו םֶגׁשּוריִּב ּךַלֶמ
 | :םיִכְלַמַה

 יִכ ויּתְחַּת ןטקַה ֹוֵנְב ּוהיְזֲחַאתֶא לשר יבשוי ּוכיִלָמיַוי 2
 והיזחַא ְךָכְמו יהגחמל םיִבְרעֶבי אָּבַה דּויּגַה גְרֶה םיִנשאְרָהְלכ
 והיזחַא הָנׁש יםיתְשּ םיִעְּבְרַאןּבצ אם  :הָדּוהְי ְּךֵלַמ םֶרוהיִדְְב

 :ִרמְעְתַּב ּוהָיְלתע וא םשו םֶלָשּוְריִּב למ תהא הָנְֶו וְלְְ
 :עישְרַהְל וָּתְצעוי הָתְיָה מא יכ בָאְחִא תיֵּב יִכְרדְּב ךלֶה אּוָהְְני
 ירחא םיצעוי וָלדּויָה הָּמַה יִּכ בָאְחַא תיִבָּכ הָנהְי יִניֵעְּב עֶרָה שעיו+
 -ןְּב םֶרוהי-תֶא ל לֶה םָתַצעַּב 5 :ול תיִחְׁשַמַל ויבָא תומ
 דַעְלִּ 'תֹומְרְּב םראְדְלַמ לֵאְזֲח"ילע הַמֲחְלַמל לֶאְרְשי ףלמ בֵאָחַא
 רֶׁשֲ םיֵּכַּמַה "יִּכ לאַעְרזִיְב אּפַרְתַהְל בש :םֶרּוידתֶא "םיִמרֶה ּוּכיו
 םרּוהידןַב 'והירזעו םֶרֶא ךָלָמ לֵאהָוֲח"תֶא ומֲחלַהְּב יהָמְרְב ּוהָּכַה

7 iT 

 rs לאָעְזיִ אתא םֶגֹוהָי-תֶא תוא ארל ל הדּוהְי דפ
eoojee 

 יא תירכל הוה וחשמ שא יׁשְמִנ- ב = אּוָהְילֶא םֶרוהידםע
 הָרּוהְ יִָשתֶא אָצְמיו בֵאֲחַא תיִּבדִע אּוהְי טפְׁשֹהְּכ יהיו* :בָאְחַא
 ּוהָיְזִחַאתֶא שקביופ :םגְרַהי והְיַַחַאל םיִתְרָשִמ ּוהְיְזַחַא יח יִנָבּו
 %הַתיִמיו אּוהְילָא והאב ןוּרְמְׁשְב יאָּבְחְתִמ אּוהי והכל
 -לָבְּב הָוהְיתֶא ׁשרְּדירְׁשַא אוה טְפְׁשּוהְְּב ּורָמָא יִּב ּוהָרְּבְקי

47+ 

 ס :הַָלְמְמל ַחָּפ רצֲעַל ּוהיְזַחַא תיבל \ ןיֵאְו וָבְבְל
 -תֶא רָבדִּתַו םֶקִּתַו ּהָנְּב תַמדיִּכ הָתַאְר ּוהיְזַחַא םִא והיְלַתעֶוו>

 ₪ ו ₪2 -;ו+

 -תֶא ל"ת יתֹעבְׁשּוהְי חקתַניי :הָדּוהְי תיִבָ הָכלְמַמַה עַרְזלּ
 ןּתִתַו םיִתָמּומַה להב ךָּּתַמ ותא בנו ּוהיְוַחַאּב ׁשֲאֹו

 ֶּלֶמַהתְּב תַעְבשוהְי ּוהְריִּתְסִתַו תּוָטִמַה רֶדֲחּ ּפְְגיִמתֶאְו ותא
 ינָּפִמ 'והיזחא תֹוחֲא הָתְיָה איה יִּכ ןהפה עֶדְוָהְי תֶׁשֲא םֶרֹוהי

20 °° 6 otk év éraivw (cf arab) || Cp 22, 1 "7" 65% em 00006, (oi) ApaBeg 
oi AAe)yuaZoveic, GF em 007006 66 tiv Apagwv [BapBdpwv] kai tiv Aua- 
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 שש אְּבַחְתִמ םיִהלֲאָה תיִבְּב םֶּתִא יַהְיוי :הְָתָתיִמַה אָלְוּוהיְלַתַע
 קְּנַחְתַה תיִעְבָשַה הָנְׁשַּוי 55 ס :ץֶרָאָה"לַע תֶבָלֹמ הָיְלַתִעַו םיִנָש
 -ןַּב לאַעְמְׁשִיְלּו יםָחֹרְיְוְב הָיְרזעל תּואָמַה יִרָשדתֶא חקינ יעְדיוהְ
 יטפָשיִלֶאתֶאְ והידע ףהישעמהתאְו דב והורזפלו ןְנָחּוהי
 -לָּכַמ םיולה-תֶא ּוְּבְקיו הָדּוהיִב ובו :'תיִרְּבב מע "יִרָכְזְְֶּב
 תרָכיַו :םֶלָשּוילֶא ואביו לַארְׂשִיל תֹובֲאָה ישארו הֶדּוהְי יִרָע
 -ןְב הָּנַה םֶהְ רַמאּיני ךלמהה םֶע םיָהֹלֲאָה תיִבָּב תיִרְּב לָהְקַהדלּ
 רֶׁשא רָבָּדַה הָוצ :דיִוָד יִגְּבִלַע הָוהְי רד רַשַאּכ דמי ֶָלַּמַה
 :םיִפְסַה .ירעשל םיוְללְו םיִנֲהַל תַּבׁשַה יֵאְּב םָּכִמ תיִשלְׁשַה ושעת

 תור עלומה רעב תיִשילשהְו למה תיִּב תלה
 םיִתְרָׁשְמַהְו * םיִנָהְּכַהְדִא יִּכ הָוהְידתִיִב אוָבְילַאְו< :הָוהְי תי
 :הָוהְי תְרָמשִמ ּורָמָשַי םָעָהלָכְו המה שֶרָקיִּכ ּואְבָי הָמַה םיולל
 תִיָּבַהלֶא אָּבַהְו ודָיְּב וילכו ׁשיִא ביֵבְס ךְלַמַהתֶא םיולַה + פיה
 הָדּוהְיְלָכְו םיולה ועו :ותאַצְבּ ואב ֵלפַה-תֶא יִהְו תַמּוי
 תָּבְׁשַה יִאְּב ויִשְנַא-תֶא ׁשיִא ּוחָקיו ַֹהֹּכַה עדיוהְי הְנצרְׁשַא לכ

 ןתיוי :תוקלֲחְִהיתֶא ןהכה עֶיוהְי רפאל יִּכ תב יאו ם
 "תֶאְו תֹונְנָמַה-תֶאְו םיִתיִנֲחַה-תֶא יתֹואַּמַה יִרָשָל ןהּפַה עֶדָיהְי
 "לָּכ"תֶא דָמַעְיַנ< :םיִהלֲאָה תִיַּב רשא דיִוְּד ךְלַמל רשא םיטְלשה
 תִּיַּבַה ףָתַּכירע ּתיִנָמִיַה תִּיַּבַה ףְתָּכִמ ודב וחלש | שיִאְו םֶעָה
 ֶלְמַה"ןְּב"תֶא ו ואיִצויַו יז :ביִבָס ֶכָמַה"ַ תבל במ תיִלאָמְׂשַה
 עֶדיֹוהְי ּוהָחָשִמִיַנ ותא וכיִלְמ תּודַעַהדתֶאְו רֶנַּנַה-תֶא ויָלֲע ּונֶּתִיו
 םָעָה לוקתֶא ּ הילֲתע עַמְׁשתני ם :ךךִלַמַה יחי ּורמאיו ויָנְבּ

 אָ :הָוהְי תיְּב םָעָה"לֲא אֹבְתְלמַהיתֶא םיִלְלהְמִהְוםיֵָרַ
 "לע תֹורָצְצֲחַהְו 'םיִרָשַהְו אֹובָמַּב יודומעדלע דַמֹוע ךֶכָּמַה הגהְו
 ילְכְּב םיִרְרּושְמַהְו תֹורְְצֲחּב עקותו חמש ץֶרֶאָה םעילֶכְו למה
 רָשָק רמתו ָהיִדְנְּב-תֶא ּוהָיְלְתְע עַרְקּפַו לֶלַהָל םיִעיִּוְמּו ריש
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 רָמאיו ליַחַה יֵדּוקּו תֹוֲאַּמַה יִרָשדתֶא ןָהּכַה עְדָיוְהְי יאצויויצ :רֶׁשְק
 בֶרָחּב 'תמוי ָהיֶרֲחֶא אָּבַהְו :תורְדָשה תיּבָמלֶא ָהּואיִצֹוה םֶהָלֵא
 אֹובָּתַו םִיַָי הל ּמיֵׂשפ :הָוהְי תיִּב ָהּותיִמְת אל ןַהֹּכַה רַמֲא יִּב
 פ  :םָׁש ָהּוִתיִמיַ למה תיָּב םיִסּוסַה"רעש אֹובְמלֲא
 םַעְל תֹויְהְל למה ןיִבּו םַעָה"לְּכ ןיבּו ניב תיִרְּב עֶדיוְהִי תָרְכיַוי
 -תֶאְו ויַתחְּבְזמתֶאְו ּוהַצְתִיַו לַעְבַהתיִּב םעֶה"לְכ אביגל :הוהיל
 םָשו ":תוחְּבְזִמַה נפל ּוְרֶה לַעְּבַה ןהפ ןֶּתמ תֶאְו ּורָּבש ויִמְלְ
 -לע יוד לח רֶׁשֲא יםיולה םיִנָהְּפַה דִיּב הוהְי תיִּב תק עְרָיוהְי
 הָתָמְׂשְּב הָשמ תַרֹותְּב בּוְתְּכַּכ יהוה תולע תולעהל הָוהְי תיָּב

 ד

 -אָלְ הֹוהְי תיִּב ירש"לע םיִרעֹוְׁשַה דַמעיויפ :דיִוָד ידי לע ריִׁשְבּו
 -תֶאְו םיִריִּדַאָה-תֶאְו תֹואַּמַה יִרָשדתֶא חָקיו>י :רֶבְּ"לכְל אָמְט אבי
 הָוהְי תיֵּבִמ לפה ידִרויַנ ץֶרָאָה םעד לָּכו תאְ םַעְּב םיִלָשּומַה
 אַּּכ לע ֵּדְלַּמַהתֶא ו בישו ּךְלַמַה תיִּב ןוילעה רעש-ּוְתְּב ּואָבּיַו

 והְיְלְתעְתֶאְו הָמְׁש ריִעָהְו ץֶרָאָה-םעלְכ ּוְָמְִיַניי :הָכְלְממַ
 פ - בֶרָחֶּב ּותיִמֲה

 םָלׁשריִּב ףַלֶמ הָנָׁש םיִעְּבְראְו וכְלמְּב שֶאֹי םיִנָש עַבָשְְּבּי 4
 -לָּכ הָוהְי יִניִעּב רֶשיַה שָאוי שערי :עַבָש רֵאְּבִמ הָיֿבַצ מא םשו

 םיָנּב דָלְּיַוםָחְש םיִשָנ ֶדיוִהְי ולאָשִיַני 5 :ןהכה עֶדוִהְי ימי
 -תֶא שָּדַחְל שֶאוי בָלְםַע הָיָה ןֵכייֵרֲחַא יהי :תֹוָנָבּו

 רעל פע םָקָל רֶמאּיו ילו םיִנהְּבַהדתֶא בקו :הָוהְי תיב
 הָנָׁש יֵּדִמ םָּפיִהְלֶא תיּבתֶאי קזחְל ףָכָכ לֵאָרְׂשִילְִּמ ּוצְבְקְו הָדּוהְ
 ְךלֶּמַה ארקינ5 ּיםיִוְלַה ּורהְמ אָלְו רֶבְּדל ּורָהָמְּת םָּתַאְו הָנָשּב
 הָדּוהיִמ איִבָהְל םּיוְלַהלע ְתְׁשְרְד"אְל עּוּרַמ ל ראי ׁשאֹרָה עדיוהיל
 לָהֶאל ילארשיל לַהְַהְו הָוהיְדדְבְע הָשמ תֶאָשַמתֶא םֶלָשּוריִמּו
 םִנְו םיִהלֲאָה תיִּבדתֶא ּוצְרַפ ָהינֿב תַעָשְרַמַה ּוהיִלַתַע יז :תּוְַעָה
 דָחֶא ןְרַא ושעיו ךֶלַמַה רמו :םיִלעְּבַל ּושע הוהְי-תיֵב יׁשְק-לְ
 םלׁשּוריִבּ הָדּוהיִּב לוני :הָצּוח הָוהְיְדתִיִּב רעָשְּב ּוהָנְּתיַו
 :רָּבְדַּמַּב לֵאָרׂשִודלע םיִהלֲאָה-דָבֲע הָשמ תַאְׂשַמ הוהיל איִבָהְל
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 1300 ב םימיה ירבד 25—24,10

 :הָלַכְל"דע ןוְרָאְל ּוכיִלְׁשִו ּואיָבּו םַעָה-לָכְו םיִרָשַהְלְכ ּוחְמָשיַוי
 םֶתואְרְכְו םִיָלַה יָּב למה תפל ןֹורָאָה-תֶא איִבְי תַעְּב יהיו
 ןֹורָאָה-תֶא ּורָעיו שארָה ןֶהּכ ריק ְךלַמַה רפוס אָבּו הףָתָּכַה בָרְדיִּ
 :ברְל ףַסָכדּופְסַאְיַו םֹויְּב םֹוָיָל ּושָע הָּכ ֹוָמְקָמִלֲא ּוהָביִשיִו והֲאׂשְִו
 הָוהְידתִיַּב תדובע תֶכאָלְמ יִתָשועדלֶא * עֶדִיוהיַו למה ּוהָנִתיו>
 לרב יׁשְרֲחל םגו הָוהְי תיָּב ׁשְּדַחְל םיִׁשָרָחְו םיִבְצִח םיִרְכִש ּויְהיַ
 הָכּורַא לעת הָבאָלְמַה ישע ושעי :הָוהְי תִיֵּב"תֶא קָזִחְל תַשחְנּו
 :ּוהָצְמאְיְו תְנְבָתַמְלַע םיִהְלֲאָה תיֵּבתֶא ּודיִמעיו םִדיַּב הָכאָלְמַל
 והָׂשֲעיו ףֵסַּכַה רָאְׁש"תֶא עֶדָיוהיִו ךֶלַמַה נפל ּואיִבַה םּולכְכְויצ

 זיה ףֶסכְו בָהָז ילכו תופכְו תולעהְו תש ילּכ הוהָייתיבל םילכ
 פ  :עֶרְיוהְי יִמְו לָּפ דיִמָּת הָוהְותיִבְּב תֹולע םילעמ
 :ֹותֹומְּב הָנָש םישלשו הָאַמְדוְּב תמו םיִמָי עָּבָשּיַו עָדְיוהְי ןְקיויפ
 -םֶעְו לַאָרׂשִיְּב הָבֹוט הֵׂשֲעיּב םיִכָלְמַה-םע דיִנְד"ריִעְב ּוהָרְּבִקויפ
 וחש הָדּוהְי רש ּואְּב עדה תומ יִרְחַאְו ד ס וְתיִבּ םיִהֹלֲאָה

er -.. 

 es יה יבצע ייראה בע םָהיִתובַא

 -לֶא םֶביִשַהל םיִאיְִג םֶהְּב חלש :יתאז םֶתְמָשאּב םֶָירי
 -תֶא הָשְבָל םיִהְלֶא תורו ס ּּוניִזֶאָה אָלְו םֶב ּודיעיו הָוהְי
 רַמָאוהְּכ םַהְל רָמִאיו םעֶל לעַמ דמעו ןהּה עֶריוהְיּ ב הָּיְרַכְז
 םָּתְבַועיּכ חיל אָלְו הוה תֹוְצִמ"תֶא םיִרבְע םָּתַא ּהָמְל םילֲאָ
 ףלמה תָנְצִמְּב ןֶבָא ּוהָמְגְרִיַ ויִלָע ּורשקיו* :םֶכְתֶא בקעיו הָנהְיתֶא

 עֶרְהְי הֲָׂע רשא חה מַה שאו רזאל: :הָוהְי תי רצח
 |  ם וׁשְרְדיְו הָוהְי אָרֵי רַמֲא ותומְכּו ֹונְּבדתֶא גְרהַיו ומע ֹויְבָא
 הָרּוהְודלֶא ואביו םְרַא ליִח בלע הֶלָע הָנָׁשַה תפקתל ויהיו:
 למל ּוִחָלְׁש םֶלְלָש"לָכְו םַעַמ םַעָה ירשה לָּכְתֶא ּותיִתְשיַו םלָשּוְריו
 ליַח םֶדָיְּב ןַתְנ הָוהיַו םָרֵא ליִח ואָּב םיִשְנַא רַעְצַמְב יִּכ+ :קְׁׂשֲמְרַּד
 ׂשָע שָאויתֶאְ םֶהיִתְוְבַא יִהלֲא הוהְי-תֶא ּובְזְע יִּכ דאָמ בֶרָל
 ּרָׁשְקְתִה םיִּבַר םיילְחְמְּב ותא ובְזָעְדיִּכ ּוּנַמִמ םּתְכְלְבוי :םיִטפְׁש
 ֹוהרְּבִקיַו תָמיו וִתֵמַמ-לַע ּוהגרַהְיו ןהפה עַדְיוהְי יִנַב יַמָדְּב ויָדְבַע וילע

 בזד
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 ויָלְע םיִרָשְקְתִמַה הָלֶאְו :םיִכָלְּמַה תֹוָרְבְקְּב ּוהָרָבְק אָלְו דיו ריִעְּב
 וינבּג' :תיִבֲאֹומַה יתירְמשךּב דֶבְזֹוָהיִו תיִנומַעָה תעָמְשְּ ידבָז
 רפס שָרְדְמדלע םיִבּותַּכ םָּנַה םיִהלֲאָה תיִּב דוסיו וויָלָע אָשִמַה ברו
 ס | ויִּתְחַּת ֹונְב ּוהיִצְמִא למי .םיִכְלמַה

 הָנָש עַשַתָו םיִבְׂשֲעְו ּוהָיצַמא למ הָנָׁש שָמָחְו םיִרְשֲעְְּבי 5
 יניעְּב רֶׁשְיַה שעיו* םִָלְשּריִמ ןָדעוְהְי מא םֵׁשְו םֶגְׁשיריִב למ
 גרַהיַו ויָלְע הָבָלְמַמַה הָקָוֲח רַׁשֲאַּכ יהי :םָלָׁש בֶבֵלְּב אָל קר הָנהְ
 כ תיִמַה אָל םָהיִנְּבתֶאְו+ :ויבָא ּךלמַהתַא םיִּכמַה ויָדְבַעְד תֶא
 ףףתומידאל רמאל הָוהְי הָּוצרֶשַא "הָשמ 'רָפְסִּב הָרוַב בות
 :'נתּומָי 1אָטְחְּב שיא יִּ תֹובָא-לע יִנתְּומְידאְל םיִנָבּו םיִנָב-לע תֹוָבֲא

 תֹובָא-תיבל םִדיִמעיו הָדּוהְידתֶא ּוהיֹצַמֲא ץַּבקנפ פס
 מל םדְקְפיַו ןֶמְְנבּו הָרּוהילכל תֹואַּמַה יֵרְׂשְלּו םיִפָלֵאָה יִרָשְל
 אָבְצ אָצוי רּוחְּב ףלֶא תֹואָמ-שְלְׁש םֵאַצַמיַ .הָלֲעַמְ הָנַׁש םיִרְׂשְע
 הֵאַמַּב לוח רֹובִנ ףֶלֶא הָאַמ לֵאָרְשִיִמ רכשו :הָגִצְו חַמְר זַחא
 ְךמַע אֹוְבְלַא מַה רמאל ויִלָא אָּב םיִהְלֲאָה ׁשיִאו7 :תַסַּכירַּכַּכ
 אָּב"םִא יִּבַפ :םִיָרְפָא יֵנְּב לָּ לֶאְרשידםע הוהְי ןיִא יִּכ לֵאָרְׂשִי אָבצ
 כ שי יִּכ ביוא יל ֹטיָהְלֲאָה ליש יהָמֲחְלַמל קזח השע הָּתַא
 -הַמּו םיִלֲאָה ׁשיִאְל \ ּוהיִצַמַא רַמאיופ :ליִשְבַהְּ רֹוזעַל יםיִהלאָב
 םיִּהְלֲאָה שיא מאיו לֵאָרְׂשִ רּורְנל יִּתַתְנ רֶׁשא רָכַּכַה תוַאְמַל תושעל
 -רֶׁשֲא דּודְּנַהְל ּוהיצַמֲא םֶליּדַבִיַו יי :הָּזִמ הברה דל תֶתָל הוהיִל שי
 ובּושיו הֶדּוהיִּ לאָמ םַּפַא רַחי ,המיקמל תֶכָלל םִיַרפָאַמ ולא אָּב
 ףליו ומעדתֶא גַהְניו קּזִחְתַה ּוהיצמַאַוו ם :ףָארֲחָּב םֶמוקְמל
 םיֿפְלַא תַרׂשעויי :םיִפְלַא תֶרָשָע ריעשדינּבתֶא ךיו חַלָמַה איג
 עלה שארמ םָכיִלְׁש עלה שארל םואיִב הָדּוהְי יִנְּב בש םייח
 מע תָכַלַמ ּוהיִצַמִא ביִשָה רֶׁשֲא דּודָּנַה יִנָבּו5 :ּועָקבִנ םֶלְכְו
 םָהַמ ּוָּיַו ןורוח תיִּב-דַעְו ןורְמׂשִמ הָדּוהְי יִרָעְּב וטָשְפיו המֲחלִמַל

 26.° 2R r2,22% רוזי; 1 קנכ רו | 2Rרמש | כד 1 6 עי ברו וול
(6A הָשמַח 2? 0 swiuma (= K) pecuniae) | Cp 25, 1 6" 2R 14,2* --ןיָד | 
3 10155 6S 2R 14,5 1דיִּב | 4 5 < 28 14,6; dl? || °° 6 6אסד hv 00מאמש 

 (rod) ע6ןגסט אטק(סט 0006 ץ6ץקסחדסו )6+ v& ע6ןגש \שטס) || = 28 רב

2R* nib: © np | 5 8 hic incipתרות | 59 2ת ּותמוי | * 29 ּותָמּוי | *  

 cp 25 | 6 Seb ר ic B “Ale 27 תאֹוָּב קוחל בשָחַת הָּתַא | ל 6 הוהי(ב) |

 9 K תּואָמְל, 1 6 0 תֶאְמְל.
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 יב ₪1 - ּוהיְצַמֲא אוָב יִרָחֶא נד ם | הָבַר הגב וב םיִפְלַא תׁשָלְ

 חלשיו והיצמאב הָוהְ תארח :רטקי פלו הָוֲחּתְִׁ הינו
 ּוליִצָהְאְ רֶׁשֲא םָעָה יֵהלֲא"תֶא ָתְׁשרְ הַמְל ול רָמאּוי איִּבְנ ֹוְלֲא
 ָךּוּנַתְנ למל ץעוילה ול רָמאיו רילא וָרָבַדְּב ו יָה ְָּריִמ םמעתֶא
 םיִהְלֲא ץעְודיכ יעד מאיו איֵּבָּנַה לחי וכי הָמְל ךָל"לדַח
 ּוהיצמַא ץעָניַניז ם :יִתְצעל ָתְעַמָש אלו תא תשעה ַּּתיִחָשַהְל
 לֶאְרְשי ּךְלמ אּוָהְיְֶּב זָחֶאוְהְיןְּ שָאויִלֶא חלי הֶדּוהְי ְּךֶלַמ
 והיִצַמַא-לָא לֵאָרְׂשִייְְּלַמ שאי חלש :םיִנָּפ הָאְרְתַנ דל .רמאל
 נבל רֶׁשֲא זָרָאָה-לֵא חלש ןֹוּנְבלַּב רשא חוה מאל הךוהולמ
 ןֹונְבְלַּב רֶׁשֲא ָדָשַה תִיַח בעת הָשָאל ינְבלְךְתּב-תֶא-הנּת רמאל
 ְךְבל אש םודָא-תֶא יִתיֵּכַה 'הּגַה יִּתְרמָאַפ :ַחוחַהדתֶא סַמְרתַו
 הָּתַא ָּתְלַפְנְו הָעְרְּ הָרָנִתִת הָמָל ךַתיִבְּב הֵבְׁש הָּתַע יריִּבכַהְל

ooo jm ** 

gee eee 

 = !הדוהיל רֶׁשֲא שמש תיִבְּב ל והיצמַאְו אּוה םיִָּ

 הוה ּהְצמַא תאי :ויִלְהֶאְל שיא וס לָאְרַָי פל ָדּוהְי
 ּוהָאיִבְיו ׁשֶמָׁש תיִבְּב לֶאְרְשיְדְלִמ שָאוי שָפְת דזחָפוהְיְְּב שַאויְְּב
 יהָנּוּפַה רעש-דע םִיֹרְפֲא רעשמ םַלָשּורִי תַמּוחְּב ץרפיו םלָׁשּורי
 םיִאצַמַּנַה םילָכְה- לָּכ תֶאְו ףָסָּכַהְו בָהְזִה ילכו ; :הַּמַא תּואַמ עָּבְרִא
 יִנָּב תֶאְו ךֶכֶמַה תִיַּב תֹורְצֹוא-תֶאְו םודָא ידבעדםע םיִהלֲאָה"תִיֵבְּב
 הָדּוהְי ףלמ שָאייִדְָב והָיִצַמִא יחיו5 ם :ןֹורָמְׁש בָשיַו תוברעתה
 רָתיְו>פ :הָנָש הָרָשָע שמח לֵאָרְׂשִ ְךֶלֵמ ּוֲחֲאֹוהְיָּ שאוי תומ יִרָחֶא
 רָפְסדלַע םיִבּותָּכ םָּנַה אלה םיִנורְחֶאָהְו םיִנשאְָרַה ּוהיצַמַא יָרְבְּד
 הָוהְי יִרֲחַאַמ ּוהָיְצַמַא רַפ"רְׁשֲא תַעַמּולל :לֵאָרְׂשְִו הָדּוהְי יִבְלמ
 הָשיִכְל ריִרחֶא וחלש הָשיִכָל סנו לשירי רָשָק לע ּורָשקִיו
 ריִעָּב ויתבַאדםע ותא ּורְּבְקִינ םיִסּוּסַה- לע ּוהֲאְׂשו8 :םש ּוהָתְמיַו
 | :הָדּוהְי
 15 %+ Baneam || 18 6%55 axyxoux || 1 * > 28 14,10 | ל 1 6 2% הכה |

 51; יִת-- | 41? דָבָּפִהְל 6 0 (₪ superkiam) 8; 2R 'ָּכַה | כס 1 ? שָאּוי דִיֶּב |
 23 %% >65%;: 5 6% 14,13 ּוהְיְזַחַא-ןב || ל 1 6 תסממ MSS 69 5 הָנְפַה |

24°lc2R 14,14 לכ"תא (61? חקיו) חקלו | * 6 A || 26 <>3M55 3; dl el 1c 
7MSS €2R 14,18 DI pro םגה | 27 66 'ְבּו | 28 lc r2MSS Vrs 2R 14,20 יוד 
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 הָנָש הָרְׂשֲע ׁשֵשןְּב אּוהְו ּוהיֹזִע-תֶא הָדּוהְי םעדלָּכ וחקיני 26
 ָהָביִשְיַו תּוליִאדתֶא הָנְּב אּוָה> :ּוהָיִצְמַא ויִבָא תַחַּת ותא ּוכיִלָמַַו
 הָנָש הָרָשָע ששי פ :ויָתְבַא"םע ךלַמַה"בַכְׁש ירחא הדּוהיל
 ומָא םַשו םֶלָשּוְיִּב ְךלֶמ הָנַׁש םִיַּתְׁשּו םיִשְמַחו ולְמְב ּוהיְנַע

 הָׂשְרֶׁשא לכ הָוהְי יגיִעְּב רֶׁשיַה שעינ+ :םָלְׁשיריְמ היל
 יתַאְרְּב ןיִבַּמַה ּוהָיְרכְז יִמיִּב םיהלֶא שָרְדל יֵהְְ ויְבָא ּוהיְצַמַא
 םָחליו אָפ ס :'םיִהלֲאָה ֹוִחיִלְצַה הָוהְיתֶא ורד יִמיֵבּו םיָהלֲאָה
 תֶמֹוח תֶאְו הָנְבַי תמוח תֶאְו תג תַמֹוחתֶא ץרפינ םיִּתְשלְּפַּב

 םיִהלֲאָה ּוהרָזְעַוז :יםיִתְׁשלְפַבּו ידְֹׁשִאּב םיִרָעי הָנְבּו דּחְׁשַא
 נתי :"םיִנּועָמַהְו ילעּב"רּוגְּב םיִבְׁשיַה יםייָבְרעֶהלַעֶו םיִּתְׁשִלּדלַע
 קיִזֲחֲה יִּכ םִיַרְצִמ אוָבְלדַע ֹומָׁש ליו ויעל הָחְנִמ םיִנומַעַה

 -לַעְו הָגְּפַה רעש-לע לריב םיִלְּגמ ּוהָיִּע ןְב :הָלֲעָמל"דֲע
 בֹצֲחַיַו רַּבְדַּמַּב םיִלְּדְגִמ ןְביוי :םקזחיו טִֹצָקַּמַה"לע אָיַגַה רעש
 םיִמְרכְו םיִרְּבַא רושיִמַבּו הָלֵפְׁשַבּו ול הָיָה בֵרהָנְקמ יִּכ םיֵּבַר תב
 לִיַח העל יהי ס הָיָה הֵמָרַא בהאדיכ מרכב םיִרָהְּב
 ילַאועי ליב םֶתְּדִקּפ רפְסִמְּב רוגל אָבְצ יֵאָצֹו הָמָחְלַמ יהָׂשע
 רַּפְסִמ לפי ְלמַה 'יֵרָׂשִמ ּוהיְנִנֲח"דִי לע רַמֹוׁשַה הישעמו רפופה
 ליה םֶדָילַעְו :תֹואָמ ׁשֵׁשְו םִיַפְלַא לוח יִרוְּבְגְל תובָאָה יִשאְר

 הָמְְלִמ ישוע תואמ שָמחְו םיִפָלֶא תעְבְָ ףֶֶא תואִמ שלש אב
 אָבעַה"לָבְל ּוהיּוע םֶהָל ןֶכְינ < :ביואָהְלע למל רעל ליח תַכְּ
 ושעיר!5 :םיִעָלְק יֵנְבַאְלּו תותָשקּו תֹוניִרְׁשְו םיִעָבֹוכְו םיִחְמְרּו םיִנְגִמ
 תֹוֹנּפַה-לעֶ םיִלְדְנמַה לע תוָיָהל בשוח תֶבָשַחַמ תונבשח םָשּוריּב
 איִלָפַהיִּ קיזחרמל"דע ומָש אצַו תֹולְֹג םיִנָבֲאָבּו םיִצְחּב אורל

 תיִתְׁשְַלירע ובל ּהָבָג תקחו :קְוְחייִּכ רע רָנְעהְל
 חְָּוִמ-לַע ריַטְקַהְל הוהְי לְביַהילֶא אבּוו ויָהלֲא הָיהיִּב למי
 םיָנֹומְׁש הוהיִלוםיִנֲהְכ דמַעְו ןָהּכַה ּוהָיְרוע ויָרֲחַא אָביויז :תֶרׂטָקַה

Cp 26, 1 2% 14,21: WY | 2 64 2 2 תליא | 3 O2R 12 הֶיְלָכי 

% mיִכִילי 64 lexeAia )65 Xalia?) || 5 * mit MSS ;תאריב 1 6 nonn MSS 
  0א םייִב-- * 36 [| "ab || 7*65ג תַאְריְּב | * 6 הוהי | 6 6% 'ַא יִרָע

 'בדרוטְּב | = 5155 ל םיִנומְעֶהְו ? 6 eri rc 61006 9* ih Turoaal; 1םיִב-- | ל
6 M(e)waioug, cf ad 1 4,41 | 8 6 oi M(e)waio, | Ir 5 9 c 9 ‘Wp, 566 = 

cf 13 | ל K yy 06% ועו" || > cf 231° | © 6 rod סוטס6אסט || 15 6 karackeun 
(crrp ?). 
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 הינע ָךְלדאָל ול ּורְמאיַו ּךָלַּמַה ּוהָיועלַע ּודָמַעַיַו :ליָחיִנְּב
 -ןַמ אצ ריִטְקַהְל םיִשְּקִמִה ןְרֲהֲאינְּב .םיִנָהְכַל יִּ היל ריקה
 ּוהָיְזָע ףעיפ :םיִהלֲא הָוהְיִמ דֹובָכל ךל"אלְ ָתְלָפִמ יִּכ שָדְקִמַה
 וחְצְמְב הָחְרְז תעַרָצַהְר םיִנָהְּכַהיע וָּפָעְזְבּ יריטקהל תֶרָמְקִמ וָיְבּו
 ּוהירזע וילֶא פיפ :תֶרְטְקַה חּבְומַל לעמ הָוהְי תיִבָּב םיִנֲהְּכַה יִנָפְל
 םַשַמ הלהב וחְצְמְּב עֶרֹצִמ אּוָהְ הָגהְ םיִנהְכַהְ לָכְו שאה ןהכ
 .ערצמ 2 הינע לָהְיְי :היהְי ָּעָּגַב יָּ תאָצָל ףחדנ אּוה"םנְ

 ורב בתי rcs םע"תֶא טפוש ל ns ונְּב סתיו
 :איִבָּנַה ץומָאְדִב והיִעשי בֵתְּכ םיִגֹרֲחַאָהְו םיִנְׁשאָרָה הינע
 הָרּובָּקַה הָדׂשְּב יִתבַא-םע ותא ּורְּבְקיו ויתבַא-ע הינע בָכש3

 פ  :ויָתְחַּת ֹונְּב םָתֹוי למ אּוְה עֶרֹוצְמ ּוֵרְמֲא יּכ םיִכְלְמַל רֶׁשֲא |
 הֶנָש הָרְׂשֲע-ׁשֵׁשְו ולָמב םָתֹוי הָנָׁש ׁשֵמֲחְו םיִרְׂשֲעְְּבי 7
 יִניִעְּב רֶׁשָיַה שעיו> :קורְצ"תַּ הָשּורְי ּוּמִא םֵׁשְו םֶלָשּוריִּ מ

 דעו הָוהְי לכלא אָב"אַל קל ויִבָא וה הְשְרָׁשֲא לָכְּכ הוה
 תַמֹוחְבּו ןֹוְלֲעָה הָנהְידתִיִּב רעש-תֶא הָנְּב אּוהי :םיִתיִחָשַמ םֶעְה
 תורי הָנָּבי םיִשרחְבו הָדּוהְי רַהְּב הָנָּב םיִרָעְו :בֶל הָנָּב לפה
 ולונתי טהילע קחו ןומַעיִנְּב למ םע םְלְ אּוהְו5 ;םיִלדְגַמּ
 םירפ םיַפְלַא תַרָׂשִעַנ ףַסַברַּכָּכ הֶאַמ 'איהַה הָנָשַּב' ןומַעדיִנְב
 הָנָשְבּו * ןומע נְּב ול ּוביִשַה תאז םיִפְלַא תֶרׂשֲ םיִרּועָשּו םיִפָח

 הָוהְי יָנְפִל וויִפְרִּד ןיכה יִּב םֶתּוי קָּוַחְתַו :תיִשלָשַהְו תיִנַשַה
 םיִבּותְּכ םָּנַה ויָכְרְדּו יֵתֹמֲחְלִמלְכְו םֶתּוי יִרְבִּד רֶתָיְוז | ויָהְלֶא
 הָיָה הָנָׁש שמחו םיִרׂשֲע ןֶב* :הָדּוהיִו לארי יִבְלמ רַפס"לע
 ויתֹבֲא-מע םֶתֹוי בּכׁשופ :םלֵׁשּוריִּב ךלמ הָנָש הָרְׂשֲע- ׁשֵׁשְ וכְלְמְב

 ס  ויָּתְחַת ֹונְּב וָחֶא ּךָלֶמִַו דיג ריעְּב ותא ּורְּבְקיַ
 ְךַלְמ הָנָש הָרׂשְע-שׁשְו ּוכְלָמְּב זָחֶא הָנָש יםיִרְשֲע"ְּבי 8

Q2R 520 5 איזוע || כז * 569 'בְב | ל  | év TQ vag £+4 ara19 6+  
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 יכְרדְּב ליי :ויָבֲא דיִנְְּכ יהָוהְי יגיִעְּב רֶׁשְיַה הָׂשֲעדאָלְו םֶלָשּוְריִּב
 "ןֶב אָיגְּב ריטה אּוָהְוג :םיִלְעְבל הֵׂשְע תֹוכַּפִמ םֶגְו לֶאָרְׂשִי יכלַמ
 יֵנְִמ הָוהְי שירה רָׁשֲא םיוגַה תּובָעְתְּכ ׁשֵאְּב "וינְּב"תֶא ירעְבַו םֶּגַה
 ץעלָּכ תַחַתְו תֹוְֲבְנַה-לעֶו תֹומִָּב רטקיו חבוי :לֶאָרְׂשִי יֵנְּב
 ּונמִמ ֵּּבְׁשִַו ובדוכיו םָרא ּךֶלָמ דָיְּב ויָהלֲא הָוהְי ּוהגּתִיפ :ןְנעֶר
 בדיו ןְתַנ לֵאָרְׂשִי ּךֶלַמיְּב םַנָו קָשְמְּד ּואיִבְיַו הָלּודְג הֶיָבׁש
 םיִרְׂשְעְו הֶאֹמ הָדּוהיִּב ּוהָיְלַמְר"ןָּב חַקָּפ גרה ם :הָלֹודְג הָּבַמ
 ס :םָתֹובֲא יֵהלֲא הָוהְי-תֶא םֶבְזָעְּב ליָחיִנָּב לָּכַה דָחֶא םוְיְּב ףלא
 םֶקירְזע-תֶאְו לפה יהיׂשעמ-תֶא םיִרְפֶא רֹוְּבנויָרכְז גרָהד

 םֶהיֵחאָמ לֵאָרְִׂינְב בוי דלה הנשמ הָנֲקלֲאתֶאְ תִיָבַה דיִנְנ
 ואיביו םֶהַמ ּוזָזָּב בָר לֵלָׁש-םנְו תֹונָבּו םיִנָּב םיִשְג ףָלֶא םִותאָמ
 אַציו ומֶש רדע החיל איב הָיָה םָׁשרַ | פ :ןרפשק לֶלְׁשַהתֶא

 םיִמָשל דע הע .םֶביונְרַהת םֶכְדיב Fo הרות םֶכיִתוְבַא
 םיִדְֲַל שָּבָכ םיִרָמְא םָּתַא שור הָדּוהְידיִנְּב הָּתַעְופ :עיִּגִה
 :םֶכיֵהְלֲא הָוהיל תֹומְׁשַא םֶכָּמַע םָּתַא קב אלה כל תּוחפָשלו
 ןורח יִּכ םכיִחאִמ םֶתיִבְש רֶׁשֲא הָיְבַשַה ּוביִשֶהְו ינּועְמְש הָּתַעְויי
 *והירזע םיִרְפָא"יגְב ישארמ םיִשָנַא ּומָקוו> ם :םֶכילֲע הוהְי-ְּףַא
 ב יאׂשָמעו שב ּוהיִקֶזֶחיִ יתֹומלׁשִמוב ףתְיכְרְּ ֹןְנֶחֹוהְידְוְב
 הָיִבָשַהתֶא ואיִבְתראְל םַהָל ורמי :אָבְצַה-ןֵמ םיִאְּבַה-לַע 'ילדח
 ונתאטַחדלע ףיסהל םיִלָמָא םָּתַא רנילָע הָוהְי תַמְשַאְל י יִּכ הָנַה
 ס | :לָאְרְשו"לַע ףַא ןורחו ובל הָמָשַא הָבִרדיִּ ּונָתָמְׁשַא-לעֶ
 :לֵהְקַה-לֶכְו םיִרָשַה יִנָּפְל הֶּנִּבַה-תֶאְו הָיְבַשַהתֶא ץּולַחֶה בזַעיַו +
 םָהיִמְרַעְמְדלֶכו היִבָשב וקיזחיו תומָשְב ּובקְנ"רַׁשֲא םיִשְנַאָה ומקיוי5
 םּוכְסִיַ םּוקָשיו םּולַכַאיַו םּלֲעְנִו םּושּבְליַו לְלְׁשַה-ןַמ ּושיִּבְלַה
 os לָצֶא םיִרָמִּתַה-ריִע ּחְרִי .םּוֶאיִבִינ לש" לֶכָל םיִרֹמֲחַּב םולהניו

 זַחֶא למה חש איּהַה תב 2 :ןורְמְש ובּושיו םֶהיַחַא
 -בְׁשו הָדּוהְיִב ּוכַיַו ּואָּב םיִמֹודַא דועְויז :ֹול רֶזעל רּושַא .יפלמ-לע
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 1306 ב םומיה ירבד 29,8—28,18

 -תֶא ּודָכלִיַו הָדּוהיל בֶנָנַהְו הַָפְׁשַה יִרָצְּב וטְשָפ םיִּתְשַלְפּוי :יִבָׁש
 הָנְמִּת-תֶאְו היַתוגְבּו וָכּושתֶאְו תורדּגַהתֶאְו ןוליאתֶאָו שמָש"תיִב
 הָוהְי עיִנְכַהְיּכ ל :םָׁש ּוָבָשיִו ָהיָתֹונְּב-תֶאְו וָזְמִּנתֶאְו ָהיֶתּונְּב-תֶאְו
 לעמ לועָמּ הָדּוהיִּב עיִרְפַה יִּכ לארשידךלמ זֶחֶא רּובַעַּב הָדּוהְיזתֶא
 אָלְ ול ריו רּושא למ ירָסֲאגלפ יתגְלִּת ויִלָע א אביו :הוהיִּב
 םיִרָשַהְ למה תיִּבדתֶאְו הוהְי תיִּבדתֶא .זָחֶא קחי :'וקזח
 ףסויו ו רַצֶה תַעְב<> = ול הָרזעל אֶל רּושַא ּךְלמְל ןּתִיו
 םיִכַמַה קְׂשָמְרַד יהלאל תַּבְזי3 זָחֶא לפה אּוה הָוהיב לָעְמַל

 לתא מא ףסָאנ=+ :לֶאְרשודלָכְּ יישכמל 1 סה ינוע
 תותְלּדדתֶא רָגְסִיַו םיִהלֲאָהתיב לְּכתֶא ץצקיו םיִהלֲאָה-תיֵב
 ריִעָו ריע- לָכְבְו5 :םֶלָשּויִב הַָּפִלֶבְּב תיִחְּבְזִמ ול שעינ הָוהְיתיִּב
 יהל הָוהְידתֶא סַעְכִיַו םיִרֲחַא "םיהלאל רט תֹומָב הֶשָע | הָּוהיל
 םָּנִה םיִנורָחֶאָהְו םיִנְׁשאָרה יכְְּלְכְו ויָרָבְּד רָתָיְופ :ויתבא
 ויָתַבַאדםִע זחא כשיר :לָארְשיו הָדּוהְי יכלמ רַפָס"לַע םיִבּותַּכ
 לארי יכלמ יִרְבְקל ּוהּואיִבָה אל יִּב םלְׁשריִּ ריִעָבי ּוהָרְּבְקיו
 ס | :ויָתָתַּת וֶנָב ּוהָיְקְזַחיְךֶלֶמיו

 הָנָׁש עַשָתְו םיִרְׂשֲעְו הָנְׁש ׁשֹמָחְו םיִבְׂשֲע"ָּ למ ּוהיִקְזִחִיי 9
 יִניִעְּב רָשּיַה שעינ* :ּוהְיְרכְזתּב היְבַא ומֶא םֵׁשְו ֵלׁשריִּב ְּךלֶמ

 הָבּוׁשארָ השב או ויִבָא יָד הָשָעיִרָשַא לֶכּכ הוהְי
 אַביַו+ :םקּזחְיַו הָוהְיתיִּב תֹוָתְלַּדזתֶא חַתְּפ ןֹוׁשאָרָה ׁשדֲחַּב וכְלָמְל
 םֶהָל רמי :חַרֶזִמַה בותרל .םָפְסַאיו םִיֹולַהתֶאְו םיִנֲהְּכַהזתֶא

 יִניִעְּב nh ושעו ו למיכל :שדפההמיה הָּגַה-תֶא ואיִצוהְו
 םגז :ףֶרָעּונְתִיַו הָוהְי ןְכְׁשִמִמ םֶהיִנָפ בפיו ּוהָבָזעי ּוניָהְלֶאדהְוהי
 הלעו וריִטְקַה אל תֶרְַק תורָּנַהדתֶא בכי םלּואה תֹותָלִּד ּורגס
 הָרּוהְי-לע הָהְי ףצק. יהיו" :לֵאָרְׂשִי יהלאל שרב לעד א
 :םָכיֵניֵעְּב םיִאר םָּתַא רֶׁשֲאַּכ הָקְרְׁשלְו יהמׁשל יהעוזל םֶנּתִיַ םֶלָשּוריו
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  conתַלְנִת | * 115 6°18 רַסֶאְלִּפ | < וקְּוַח | 22 = 6 ול הָרָצְל םָא יִּכ 3
6 21;1 4 || 23 IMS 6 למ | 24 °° 6 atrd [276 דיו ריעב | 6 9 
3 77 6 kai 6ץ6ש6דס wg ףצ(א6) 60דמ) (EZ.) 006ח\ ד6 0016006 ₪0ד || 7 cf 

ad 1R 6,3; 6 rod vaod || 8 * K nl? Q nyt? cf Jer 15,4 | ל <=5. 



29,9—25 CHRONICA II 1307 

 -לַע יִבָשַּב ּוניִשְנְו ּוניִתּונְבּו ּונינְבּ בֶרֲחְּב יּוניָתֹובַא ּולפנ הֵּנַהְופ

 רָמעל הוהְי רחב םְֿכ לש לַא הָתע יי פא ןח גמ
 םיוְלַה ּומָקַיַוי ם :םיִרְטְקַמּו םיִתְרָשְמ ול תֹנָהלְו ותְרָשְ נפל
 ירָרְמ גְּבְמּו יִּתָהָּקַה יִנְּבְִמ והָירועְרְּב לֶאויְו יִשָמַעְְּב תחמ
 הָמְזוְּב יהָאוי יִּגָשְרְגַהְְִמּו 'לֶאְלְלַהְיןְּב .יּוהיִרזענ יִדָבעְְְּב שיק
 ִףֶסָא ינְּבְִמּו ילָאועיו יִרָמְש ןֶפָציִלַא יִנְָּבְִמּוי :חֶאויףַּב "ֶדָעו
 יִנְּב-ןִמּו יִעָמְשְו ילָאוחְי ןַמיַה יִנְּב-ןמּו+  :ּוהְיְנִּתַמּו היִרַכְז
 ואביו ּושדְקְתִיו םָהיֵחַא-תֶא ּוָפְסַאְיַו55 :לֵאיֵּועְו הָיָעַמִש 'ןותּודי
 םיִנָהָּפַמ ּואביו6 :הָוהְי תיִּב רֶהְטל הָוהְי יֵרְבַדְּב ךלַמַה"תַנצִמְ
 ּואצמ רשא הָאְמטַה- "לכ תֶא איי רהטְל הָוהְיתיִב הָמיִנָּפְל
 ןורדקדלחנל איעוהל םיולה ולבתי היהְי תיָּב רצחל הָוהְ לכי
 ׁשֶדֹחַל הָנֹומְׁש םֹוָיבּו שקל { ןושארה יׁשָדֹחַל דָחֶאַּבי ּולֲחַַו"7 :הָצּוח

 השש םויִבּו הגומש םיִמָיל הָוהְי-תיִּב"תֶא שקי הוהְי 'םלּואל ואְּב
 ךֶלִמה ּוהיְקְִח-לֲא הָמיִנְפ ּואֹוָביויפ ם לכ ןושארה שֶדְחִל רָשָע
 ויִלְּכדַלָּכדתֶאְו הָלועָה חּבְזמ-תָא הָוהְי תיֶּבְדלָּכדתֶא ּונְרַהָט ורמאיו
 תיִנְזַה רשא םיִלָּבַהלָּכ תֶאְופ ויל לָּכתֶאְ תֶכְרעַמִה .ןחלָש-תּאְ
 חַבֶזִמ נפל םיְהְו ּונְשְְקַהְו ּונָבַה ולעָמּב וָתּוכְלַמְּב וָחֶא ךְלֶמה
 לע ריִעָה יִרָש תֶא ףסָאיו למה ּוהיִקְזִחְי םֵּכְשַו>פ ם :הָוהְי
 הָעְבש םיִשָבְכּ הָעְבָש םיִליִאְו הָעְבָשדםיִרַּפ ּואיִבִּיוי :הָוהְי תיִּב
 הָּוהְידלַעְ שְּקמַהלַעְ הָכְלְמַּמַה- לע תאָטַחְ הָעְבָש םיִּזְע יִריִּפָצְ
 טֲחְׁשו>י :הֹוהְי חּבְזְמ-לע תולעָהְל םיֹנֲהֹּבַה ןֹרַהֲא ינָבל רַָמאַו
 םיִלָאָה וטחָשיו הָחּבְזִמַה קרו םֶדַהדתֶא םיִנְַּפַה לקו רֶקְּבַה
 :הָחַּבְזמַה םָּדַה ּוקְרֶזיו םיִשְבְּכַה ּוטֲתְׁשו הָחַּבְמַה םֶּרַה וקרזינ
 םֶהְיִדְי ּוכְמְסיַו לֲהָקַהְ מַה ונפל תאַטַחַה יריִעְש-תֶא שינו
 -לע רּפְַל הָחַבְזַּמַה םָמָּד"תֶא ּוֵאַּטַחִיַ םינֲהְכַה םוטָתְׁשנצ :םָהיֵלֲע
 דַמעיו*פ :תאָטַחַהְו הלה למה רַמָא לָאְרָשולָכְל יִּ לֶאְרָשְידלּ
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 1308 ב םימיה ירבד 29,26— 30,8

 דיִנָד תַוָצְמְּב תורנְכְבּו םִלָבְנַּב םִיַתְלַצְמְּב הוהְי תיִּב םִיוְלַה"תֶא
 :ויאיִבְנ ךִיּב הָנֶצִמַה הָּוהְידדָיְב יִּכ איִבְּנַה ןֶתְנו מַה הזחי דו
 רָמאיז ם :תורצצחב םיִנָהְכהְ דיִוָד יִלְכַּב םיִוְלַה מע
 הוהְי-ריִׁש לחה הלועה לחה תַעְבּ חּבוִמַהְל הָלֹעָה תֹולֲעהְל ּוהְּיקְזח
 םיִוֲחַּתִׁשִמ טָהְקַהלָבְו :לֶאְרְשי ךלמ דיִוָד יל יידי-לע תורצְצַחַהְו
 תלכו הלה תוכל דע לבה םיִרֹצצחַמ תורצצחהו ררושמ ריִשַהְ
 ּוהָיְקְזִחִי רֶמֲאוס :ּווחתְשיו ותָא םיִאֹצַמּנַה" לכ וּמַה ּועְרָּ תולעהל
 ולְלַהיִו הֶזחַה ףֶסַאְו די יִרְבדְּ הוהיל סֶלַהְל םיולל םיִרְׂשַהו למה

 הֶתַע רֶמאַו ּוהיְקְְַי ןענ=י ם וחש ודק הָחְמִׂשל"רַ
 ּואיֵבָיו הָנהְי תִיָבְל תֹדֹותְו םיִחְבְז ּואיֵבָהְו ושָג הָוהיִל םֶכְדְי םָתאַלַמ
 הָלַעָה רַּפְסִמ יִהְיַו* :תֹולע בל ביִלְנ"לָכְו תודות םיִחְבְז לֶהָּקַה
 הָלעְל םִיָתאָמ םיִשְבְּכ הֶאַמ םיִליִא םיִעְבַׁש רֶקְב לֶהְקַה ּואיִבַהירָשַא
 :םיִפְלַא תֶשְלְש ןאַצְו תואמ שש רֶקָּב םיִשָדְקַקְויי הָלֲא"לְּכ הָוהיִל
 םּוקּזחְיַו תֹוָלעֶה"לָּכ"תֶא טיִׁשפַהְל ּולְכַי אָלְו טָעְמַלּויַה םיִנָהְּכַה קר*
 םיִוְלַה יִּכ םיִגָהְכַה ּושדקתידעו ּהָכאְלמַה תֹולְכידע םָיולַה םֶהיֵחַא
 םיִמְלׁשַה יבלֲחְּב בֹרְל הָלעדםנְו5 :םיִנֲהְכַהַמ שְָּקְתַהְל בבל ירשי
 -לָכְו והיקְזִחְי חַמְׂשִופ :הָוהְידתיִּב תדובע ןוּכִּתַו הלעל םיִכְסְגַבּ
 פ  :רָבָּדַה הָיָה םאָתָפַּב יִּ םעֶל םיִהלֲאָה ןיִכַהַה לע םַעָה
 -לע בָתָּכ תֹורָנֲא-םנְו הָלּוהיִ .לֶאְרָשְידלּבלַע ּוהָיִקְזִחִי חלש 30
 הוהיִל הַסַפ תושעל סלב הָוהְיתיַב אֹובָ הַׁשֹנָמּו םִיַרפָא

 םיִנָהְכַה יב איִהַה תעְּב לאי ילכו 0 יב גינשה שֶדַחּב חַסּפַה
 יִניִעְּב רֶבְּדַה רשיינ+ ":םֶלָשּורי ּופְסֶאְנְאְל םֵעָהְו ידַמְל ושּדְקתַהְ"אל
 לַאְרְׂשְולְכְּב לוק ריבעהל רַבָד ּודיִמעיופ A יניעבּו ְּךֶלֶּמַה

 הלמה ךימ תולגאב ם םיִצְרָה one | :בּותְכַכ ּושָע בֶרָל אֶל כ
 ובּוש לאש יִנְּב רֶמאָל למה יתִוְַמְכּ הָדּוהיִ לארי ויָרָׂשְ

 ולעמ = רֶׁשֲא םֶכיֵחֲאָכְו םֶכיִתְבַאּ ּיֵהְּת"לַאְוז :רוׁשֲא יכלמ ףּכִמ םל
 הת :םיאר םָּתַא רֶׁשֲאכ המשל םִנּתִיִו םֶהיֵתֹובֲא יֵהֹלֲא הָוהיִּ

  | 28 cf ad 115,224 | Cp 30, 6 plאיִבָּנַה? | 27 = 6 ח06 65 ** 25 <
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30,9—24 CHRONICA II 1309 

 רֶׁשֲא ֹוׁשְְּקַמִל ּואָבּו הוהיִל ידיּונְּת םֶכיֵתֹוכֲאכ םֵבּתְרָע ּושקַתְלא
 :ופא ןֹוָרֲח םָּכִמ יֹבֵׂשְיְו םָכיֵהְלֲא הֹוהְי-תֶא ּודְבַעְו םֶלֹועְל שיּדְקַה
 םֶהיֵבֹוׁש נפל םיִמֲחַרְל םכינבּו םָכיֵחֲא הוהְי=לע םֿבְבּוׁשְב יב
 םיִנָּפ ריַסי-אָלְו םָכיֵהְלֲא הָיהְי םּוחַרְו ןּּנַחדיִּכ תאּזַה ץֶראל בשלו

1 

 ריעְלוריעמ .םיִָבְ םיִצְרַה יקי ס ווג בושת" םִא םָּכִמ

 :םלשוריל ואביו ענב ןולבזמו הֶשנמ רֶשֲאמ םיֵׁשְנֲא או: :םָּב
 תַוָצַמ תושעל דַחֶא בל םֵהָל תַתְל יםיִלֲאָה די ָּתִיה *הְדּוהְיְּב םגי
 תושעל בְר"םע כשר ּופְסאו :הָוהְי רבב םיִרָשַהְ ףלמה
 -תֶא ּוריסָּינ ּומקינ+ :דאְמ בֶָל לָהְק ינשה שֶרַחַּב תוצַמַה גָחדתֶא
 לַחְבְל ּוכיִלָשּיַ ּוריִסַה תורטקִמֶההלָּכ תַאְו םֶלָשּוריִּב רֶׁשֲא תוחְּבְזִמַה
 םיִַּהְכַהְי יִנשַה שד רָשָע הָעְּבְראְּב חַסָּפַה ְֲתְׁשיוו :ןורדק
 -לַע ּוְמַעַיִני< :הָוהְי תיִּב "תולע ואיִבִיַו יּושדקְתִיַו ּומְלְכָ םיְוְלַהְו
 -תֶא םיקְרְז ייִנַהְּכַה םיִהלֲאָה ׁשיִא השמ תַרֹותְּכ םֵׁטְְּׁשַמּכ םֶדְמַע
 םיְוְלַהְו ּושְָּקְתַה :אל רֶׁשֲא להק תֵּבַרְיְּכ ל :'םיולה דָּיִמ םָּוַה
 תיָּבְרַמ יִּכפ :הוהיִל ׁשידקַהל רוהט אל לכל םיִתְסַּפַה תַטיִחְׁש-לֲע
 לֲֵאיִּכ ּורָהַּׁטַה אל ןּולְבְזּו רֶבשֶשי הָשַנִמּו םִיְִּפֶאמ תב םֶעָה
 הָוהְי רמאל םָהיֵלֲע ו ּוהָיִקְזִחי לֶלַפְתַה ל יִכ בּותָּכַכ אל חַסַּפַהתֶא
 יֵהלֲא הָיהְיו םיִהֹלֲאָה שרל ןיִפַה ּוָכָבְל לכו דַעְּב רַּפַכְי בוטה

 יהיקחְי"לֶא הָוהְי משני ם  שָרְַה תֶרָהְמִּכ אלו ויַתֹובֲא
 םלָׁשּוריִּב םיִאְצְמְּנַה לֵאָרְׂשִייִנְב ושי :םַעָהדתֶא אָפְיַו
 ווי יהוה םיִלְלַהְמּ הָלּודְ הָחְמְׂשִּב םיִמָי תעְבָש תּוצּמַה גַח"תֶא
 בֶללע והיקזחי רָּבַדיו>> :הָוהיל וע יִלְבָּב םיִנַהְכַהְ םִיולַה םֹויְּב
 תַעְבש רעוטהתַא לכו הָוהיל בוט לבש םיִליְִּשמַה ולי

 םיִמ תעְבש ּושעיו םיִרֲחַא םיָמ תעָבש תושעל לּהקַה- 4 וצעיכ

 תַעְבָשְו יִרְפ ףֶלא לָּהְהל םירה הָרְּוהיְַּלִמ והְָקַח כי :הָחֿמש
 םיִפְלַא תֶרָשִע ןאָצְו ףֶלַא םיִרָּפ לֶהָקִל ּומיִרַה םיִרָשַהְו ןאצ םיִפְלַא
 8 5 6 ס6פ0א || * 6 [JW | 12 = >65% | ל 65% הוהי | < כ1 MSS 68 'דָּכ |
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 1310 ב םימיה ירבד 31,12—30,25

 יםיִוְלַהְו םיִנֲהְּכַהְוי הָדּוהְי לֶהְק"לָּכוּוֲחָמְׂשִיוSפ :בְרָל םיִנְָהְכ ּושּדַקְתִיו
 םיִבְׁשּויַהְו לאְרְשי ץֵרָאַמ םיִאְּבַה םיִרָגַהְו לֶאְרְשיִמ םיִאַּבַה לֲתָפַה-לכְו
 ריִרְּר"ְב הַמלְׁש יַמיִמ יִּכ םלׁשוְריִּב הָלּודְנ הָחְמְׂש יֶהְּתַו$é :הָדּוהיִּב
 םִיוְלֹה םיִנֲהְּכַה ּומקינז טס םָלְׁשוריִּב תאו אל לאָרְׂשִי למ
 ׁשְָק ןועמל םֶתְלַפְת אּוָבְתַ םֶלוקְּב עַמְׁשי םַעָה - תֶא ּוכְרָבִיַו
 : :םימשל

 הָדּוהְי יִרָעְל םיִאְצְמְגַה לֵאָרְׂשִיהלְכ ּואָצָי תא"ל תֹוְלַכְכּוז 1
 תֹוחְּבְזּמה-תֶאְו תומְּבַהדתֶא ּוָצְּתַנִיו םיִרְׁשֲאָה ּועְדגיו תוָבָצַמַה ּורְּבַשְיַ
 נְב-לְּכ ּובּושיו הלכל-רע הֵׁשנִמּו םִיַרְפָאָבּו ןַמִיְנְבּו הָדּוהְי לָּכַמ
 תֹוָקְלֲחַמ"תֶא ּוהיקזחי דמעיוי סם :םֶהיִרֲעְל ותָּזחַאְל שיא לארי
 םיוללו םיִנָהְכל ותְרְבַע יֵפְּכוׁשיִא םתוקלחמלע םיולה םינֲהֹכַה
 :הָוהְי יתֹונֲחַמ יֵרעְׁשְּב יללהלּו " תודהלו" יתְרָשְל םיִמלָשל " הלעל

 תולעהו בֶרָעָהְו רֶקְּבַה .תולעל תולעל וׁשּוכְר"ְוִמ למה תֶנָמּוג ם

 םֶעָל רָמאּיַו+ :הָוהְי תֶרֹותְּב בּותְכּכ םיָדעֹומַלְו םיִשָדָחְלְו תּותְּבַשל
 תֶּותְּב ּוקְזָחְי ןעמל םיולהְו םיִנֲהְּכַה תָנְמ תֶתָל םלֶשּורָי יִבְשוויְל
 רֶהְּציְו שירית ןֶנּד תישאר לֶאְרְשִיינְב ֵּּבְרַה רבְּדַה ץֶרֶפְכְוי :הָיהְ
 לֶאָרְׂשִי ייִנָבּ :ּואיבַה בֶלָל לָּכַה רָשְעַמּו הָרָׂש תֶאּובְּת לָכָו שבו
 רַשַעַמּו ןאצָו רָקְּב רָשָעַמ 'םַהםּג הָדּוהְי יִרָעְּב יםיִבְׁשֹויַה הָדּוהיְו
 :תִוָמָרְע תֹוָמָרע ּונְּתִיַו ּואיִבַה ם םֶהיֵהְלֲא הֹוהיל םיִשְְקַמַ יםיִׁשָדְק

 ול יעיִבָשַה שח דֹוָסִיְל תֹומָרֲעָה ולחה יׁשלׁשַה שֶדחְּ סם

 -תֶא ּוכרָבְיַו תומרְעְהתֶא וארו םיִרָשַהְ והָיקזחְי ואבו ם
 םִיְְלַהְו םיִנֲהֹּכַה-לע ּוהיְקְזַחִי שְרְדיופ ס :לֵאָרׂשִי ומע תֶאְו הוה
 רֶמאֹיַנ יקר תיִבָ ׁשֹאָרָה ןהכה הָיְרוע ויִלֶא רמי תמרה

 היקירָמאוו : כ :הָגַה ןומָהָה"תֶא רֶתוַהְ מעת ךי הוה
 רֵׁשְעמַהְו הָמּורְּתַה"תֶא ּואיִבְיַוי < :ּוניִכָיַו הָוהְי תיֵבְּב תֹוָכשְל ןיִכָהְל
 ּוהיִחֶא עְמְׁשְו יולה 'ּוהְיְגְנוָּב ריִנָנ םָהיֵלעּו הָנּומָאָּב יםיִׁשְדקַהְו

  | 27 1c plMSSהָתיַה  | 25 °° add? || 26 ins c Var® Vrsשו 6 24
 |  | Cp 3r, 2.° 6 conjg 6 Wa | °° 6 invers (add?) || 5 6 oikov'הְו 6%48
5 6 kal wg rpogéraftev (cf arab) || 6 * 6 ‘JQ יהו" (trspos : ad (הדוהיו | 

 ||  * 67 Zobbour'ַמּו | 7 807 || דס  | 6 at+ov; 1 frt PD] et dlל 60+ ואיִבַה
 . Felc 6 NB] |2*>6 | KIDDO 6] ] 1622. 27איִבֲהְל  Seb"ל



4-6 CHRONICA Il 1311 

 ילָאילָאָו ְבָזיְ תֹומיִריִו לַאהְׂשֲעְג תַחֹנְו והָיְזעַו לֵאיֵחיִוי :הָנְׁשִמ
 דקפֲמְּב ויֵחָא יֵעְמְׁשְו 'ּוהְיְננוָּכ ךיִמ םיִדיִקַּפ והָינבּו תַחַמּו ּוהָיְכַמְסִיְו
 יִוֵלַה הנָמְידְוְב אַרֹוקְויצ :םיִהלֲאָה-תיֵּב דיִגְנ ּוהָיְרזעו ךְלִמַה ּוהָיְקִזִחִי
 ישדקו הוהְי תַמּורְּת תֶתְל םיִהְלָאה תוָבְדַנ לע הָחְרזִמַל רעושה
 5צ ן7 -[ ו והְיִרמא והיעַמְׁג עּוׁשיְו "ןַמָיְנִמ רע וצידלע 5 :םיִשדקה

 אבה לכ הע - שלש ןֶכמ יקל עתה ליו
 :"םֶהיִתוקְלְחַמְּכ םֶתורְמָשְמְּב םֶתְדּובַעַל ֹומֹויְּב םוידרבְדל הוהיהתיִבָל

 ןְּבִמ "םיִוְלַהְו םֵהיֵתֹובֲא תיבְל םיִנֲהָכַה שַחַיְתַה יתֶאְוזל
 ׁשֵחְיְתָהְלו ֹוְהיִתקלְמ יםֵהיֵתורְמְׁשִמְּב "הֶלָעַמְלּ הָנָש םיִרָשַע

 21 םָהיִרְע שרְנמ ישב יה ןימֶא לבל :שיקושדלתי
 םיִנֲהָּכּב רָכְז-לָכְל תֹוֹנָמ תַתְל תומָשַּב ּובָּקִנ רֶׁשֲא םיִשְנַא ריִעָו רע
 הָדּוהיְלָבְּב ּוהָיְקְוִחִי תאְזִכ שעיויפ :םיולּב שַחְיְתָהלֶכְלּ
 הָשַעַמלָכְבּויי :ויָהְלֶא הָוהְו ינפל תַמֲאֲהְו רׁשיַהְו בּוטַה שעיו
 ויהלאל שרדל הֶוָצְמְבּ רוּת . םיְִלֲאָה"תיֵּב תדֹובעּבולֲחַהרֶׁש

 פ תילו הָשָע ּוכָבְללְכְ
 רּושאדְּךְלִמ ביִרֲחְנס אָּב הָּלֵאָה תַמָאָהְו םיִרָבְּדַה ירחאי 2

 :ויִלא םַעְקְבְל רַמאיַו תורָצְּבַה םיִרְעָהלֲ ןחיו הָךּוהיִב אָביו
 ץַעְויּ :םלָשּורילע הַמָחַלַמל ויָנָפּו ביֶרֲחְנַס אָביּכ ּוהָיקְזִחִי אר
 ריִעָל ץּוחַמ רֶׁשֲ תֹוֹניעָה ימיִמתא םֹוּתְַל ויּבִנְו ּוָרָׂשדבִע

 A רּוׁשַא יכלמ אובו תל רמאל תב משה
 "לע ליו הָצּורַּפַה הָמֹוחַה-לְכ-תֶא ןְביו קּזִחְתִיַוי :םיִּבַר םִימ

 רנד ריע אולּמַהַתֶא קוו תַרְמא 'הָמוחַה .הָצהלְו יתומה
 םֶצְּבִקיו םַעָהְדלַע תֹומָחְלַמ יֵרְׂש ןתַיַופ םיִּנָגָמּו בֶרָל חלש שעָיו

 I3 * nonn 1155*5 GPLSA והינעו 9 ef Azarias | ל 65% א. !(06ומג | * 6
 + ויָנָבִּג | % cf 12° | 14 6” Awuav || 15 * cf 20,125 | 5 3MSSX= Vrs 'ִבּו | < 6
 יעמְשו | 4 (BAW דידלע | 16 55 65 2000106 ד (חוץסש6 ; prps םֶּפַטְו שיא

trsp frt 6 6 huc nמQ | © ftִתַהְּכ6 | * ו 3155 'מָּב | 6 תאז | * ' 
b pl MSS6 | 9 5 115 ןָהְּפַה |  cfקַה ושדקי ' prps18 31155 'ִתַה;  || gloss 

sing cf 28,16 | 5 6 + kai4 * 6 יִמיִמ | ל 6 ריעה | 5 65  Cpaz,הד-- |  
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 1312 ב םימיה ירבד 22—32,7

 ּוצְמֲאְו ּוקזִחז :רמאל םֶבָבְללַע רֵּבַדַו ריֵעָה רעש בוחְך"לָא ויָלֵא
 -רָשַא ןומָהָהְ-לָּכ נפלו רּוׁשַא למ יִנָּפִמ ותַמָּתלַאְ ּואְריִּתִ לא
 וניִהלֶא הָנהָי ּונָמַעְו רָשְּב עורְז וע :ֹומעמ בֵר ּונַמְעיִּכ ומע
 ָלְמ ּוהָּיקְזִחְי יָרְבְּד"לֲ םַעָה ּוְכְמָסיַו ּוניִתְמְחְלְמ םֶחְלהְלּ נז
 הָמְיִלשּורִי יָדַע - רּושַא"ְרלמ ביִגָחְנַס חלש הָז רַחֶאַפ ס :הָדּהְי
 -לַעְ הָדּוהְי למ ּוהיקְוחידלע מע ותְלַשִמְמִ לָכְו .שיבללע אּוהְו

 רּושא למ ביִרֲחְנס רַמָא הכי :רְמאל םֶלָשּוְִיִּב רשֲא הָדוהילְּכ
 ּוהָּיִקְוִחִי אָלֲהיי םָלָׁשיְריִּב רוָצְמִּב םיִבָשִיְו םיִחְטְּב םָּתַא הָמדלֲע
 ּוניַהלֲא הוה רמאל אָמְצְבּו בַעְרְּב .תּומְל םֶכְתֶא תתל םֶכְתֶא תיֵּסַמ
 ויָתֹומְּב"תֶא ריִסַה ּוהָּיְקִזִחִ אּוהדַאלָה :רּושַא למ ףֵּכַמ נלי
 דָחֶא חָּבְזִמ נפל רפאל םֶלָשּוריִלְו הדּוהיל רֶמאו ויָתֹחְּבְזמ"תֶאְו
 יַתובָאְו יִנַא יִתיֵׂשְע המ ּועְדת אָלַה :ּוריטקת וילו ּווחתְשת
 "תֶא ליִצַהְל תֹוֹצְרֲאָה יג יֵהלֲא 2 לוָכיַה תֹצְראָ ימע לכל

 םֶכְתֶא ליפה םָכיֵהְלֲ לכ ב יו ומַעְתֶא sn טו רָשַא
 תא םֶבְתֶא תיִסָילַאְ ּוהּיִקְוִח םֶכְתֶא .אישידלא הָּתַעְו5 :יֵדיִמ
 וָמַע ליִצַהְ הָכָלְממּו ייָנלָּכ ּהולָא"ילָּכ לו אָליְּכ ול ּוניָמֲאַּת-לאְ

 ידי םָכְתֶא 'וליעודאל םֶכיִהְלֲא יכ ףא יתֹובֲא דג יד
wisּוְרְּבְּ  cirו :ודְבַע ּוהָיקְוחְי לע םיִהלֲאָה הֹוהְי-לֲע  

ee ene 

 רֶׁשֲא םֶלָשורְי םע- לע תילוהי "לא ה ףארקיו* :יִדומ ומ
 -לֶא ורְּבונפ :ריִעָה-תֶא בִי ןעמל םֶלֲהבְלְו םָאְרִיְ הַמּוחַה"לע
 פ | :םֶדָאָה ירי השעמ ץֶרֶאָה ימע יהְלא לע םלשורי יהא
 וקעזיו תאְזלַע איִבְּנַה ץָמָאְְב והיעשיו ךֶלִמַה ּהָיְוֲח לֶלָפַתְיִרְ
 דיִנְנְו ליַח .רוובְגלּכ דָחְכַיַו למ הָוהְי חלשיויי ם :םיִמָשה
 תִיִּב אביו וצר םיִנָּפ תֶׁשֹבְּב בָשּיַנ רּושַא ְּךֶלַמ .הָנֲחֹמְּב רֶׁשְו
 -תֶא הוהְי שנ בְרָחַב ּוהְלַּפַה םש ויָעָמ וָאיִציִמּו ימלא
 ילָּכְידְימ רְּׁשֲאְדְלִמ ביִרֲחְנַס מ םלׁשּוְרי יֵבְׁשְיו תא ּוהיקֶזִחְי

6 65% rig pdpayyros | 15 3 <6 (dittogr?) | ל pl MSS Vrs ליִצי cf 17 | 

17 67+ Zevvox. | 18 3MSS 65/9 Np || rg Hill Vrs ;-יש-- | 21 0 יִא 
 ויביא"לָּכ.  | 22 * pl MSSיִאְציִמִ)  (frt origיאצימו 99
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 תֹונְדְנִמּו םלָׁשּוְריִל הוהיִל הָחָנִמ םיִאיִבָמ םיִּבַרְו :ביִבָּסִמ 'םֶלַהְיו
 פ :ןכייִרֲחַאַמ םִיוגַהְד לכ יניעל אָשנִיַו הָדּוהְי ךלמ והָיקזחיל

 הוהְי-לֶא לֶלַּפְתִיִו תּומְלְירע ּוהָיקזִחְי הָלֲח םַהָה םיִמיַבצ
 יב ּוהָיִקְזִחִי ביִשָה לע לּומְגְב"אָלְויפ :ּול ןַתָנ תַפֹומּ ול רמאו
 ּוהּיְקְזִחְ עביר :םלשּוריו הָדּוהְידלַעְ ףצק ויל יהיו וָּבְל ּהָבְנ
 יִמיִּב הוהְי ףצק םָהילֲ אבל םלָשּורְי יֵבְׁשֹיְו אּוה וצל ּהָבְגּב

 תראו דֶאְמ הברה בְכְו רֶׁשֲע .והָיְקזחיל יקי ::ּוהָקזחְ
 לכ לֶבָלּו םיִנְגָמְּו םיִמְׂשְבַלְו הָרֵי ןֶבָאְלּו בָהָזְלּו ףָסָכָל ולהֶשָע
 הָמֵהְּב"לֶבְל תֹוָרֲאְו רָהָצְיָו שִריִתְו גָד תאּובְתל תוונּכְסִמּוי* :הָּדמֲח
 בָרָל רֶקָבּו ןאצדהנקִמּו ול הֶׂשֲע םיִרָעְויפ :יתֹוָרוַאל םיִרָרעוי הָמָהְבּ
 -תֶא םתָס ּוהיִקְזִחִי אֹּוָהְופ :דאָמ בר שּוָכְר ימלא לת יב
 דיִוָּד ריעל *הברעמ-הטמל יםֶרָשייו ןוילעַה ןוחינ ימיִמ אַצֹומ
 יטיַחְלְשִמַה לבב ירׂשויצילֲמְּב ןּכוי :ּוהֵׂשֲעַמ"לֶבְּב ּוהָיְקְִחִי חציו
 תערְל ותֹוּפַנְל םיִהלֲאָה ובְזע ץֶרָאְב הָיָה רֶׁשֲא תַפֹומַה שרדל יל

 ןוזחּב םיִבּותְּכ םָּנה ויָדְסִחו ּוהָיקזחְי ירְבַּד רֶתְיַו בבבל
 בֵּכְׁשיוגג :לֵאָרְׂשִיְו הָדּוהְיייֵבְלַמ רַפַס-לַע איֵבָּנַה ץֹומָאדַב והנעׁשי
 -ושע לובָכְו ליִוְדיְִב יִרְבק הלעמב 3 ּוהָרְּבִקִו ויָתֹבֲא-םַע ּוהָּיְקְזחְ
 :יּתֲחַּת נָב הָׁשֹנמ ְּךְלַמי םלשּורי יִבָשיְו הָדּוהְָּ ֹותֹומְב ול

 ׁשַמֲחְו םיִשָמָחְ ּוכְלְמְב הֵׁשֵנְמ הָנְׁש הָרָשָק םיִּתְשְַּבי 33
 םּנַה תֹובֲעֹותֹּכ היה יִניִעְּב עַרָה שעיר" :םֶלָשּוְיִּב ךֶלְמ הָנָׁש
 תומָּבַהדתֶא ןְביַו בֵׁשו :לֵאָרְׂשִ ינּב יִנָּפִמ הֶוהְי שיָרוה שא
 יתוָשָא שעיו 'םיִלעבל תוָחָּבְזִמ םָקיֹו ויָבָא ּוהָיקְזַחִ ץֵּתְ רֶׁשֲא
 תיִבּב יתוחְּבְזַמ הָנָבּו+ :םָתֹא דָבַעַיַ םִיַמְׁשַה אָבְצלָכָל לחשיו
 תֹוֲחְּבְזִמ ןְב :לםלועל יִמְׁש-הְיָהיֹ םֶלָשּוריִּב הָוהְי רַמָא רשַא הָוהְי
 -תֶא ריִבֲעָה אּוהְוֿפ :הָוהְיתיְּב תֹוָרְצַח יִתְׁשִּב םִיָמׁשַה אָבצלְכל

 ידיו בוָא הׂשֲעְו ףשכו שחנו ןגועו מגה ב יג שָאְב יוינְּב
 ילָמְפה לָחָּפ"תֶא םשיַז :ֹוסיִעְכַהָל הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה תושעל הָּבְרַה
 22 *1 6 69 םֶחְל חַניַו | 23 Var אֵׂשָנַו | 24 * > 2ת 20 | ל 1 6 6
 רָתעיו | 26 6 'גַמ, sed cf 30 )e0 guod ..) | 28-16 Gb םירדעֶל תֹוָרָאְו |
 30 * 0 םֶרָשיִו < םרשייו | ? 5 הָחְרְִמ | 31 ft glo (ק 155 + ףךלמ) ]
 ל lc 86 םיִתְלָשַמה | | 32 1 6 696 לעו | Cp 33,2 67 "ת"לֶבְּכ 6% 'וּתלָּכִמ |
 aR 3 דָּבָא | P2R sing | 4 517 'ִּמַה | לל 2 4 "יִמש-תֶא םיִשֶא |

 6 * 2 21,6 ונְּב | ל > 28 | < > 28 | ל 5 28 217 הֶרָשַאָה.
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 הָמֹלְׁש-לֶאְו יִוְדהלֶא םיִהלֶא רמָא רֶׁשֲא םיִהלֲאָה תיִבְּב הָשָע רֶׁשֲא
 לַאָרְׂשִ יטְבָש לפמ יִּתְרַחַּב רֶׁשֲא םלׁשּוְריִבּו הֶּזַה תִיַּבַּב ֹונְב
 לארי לָנֶרתֶא ייִסֶהְל ףיסוא אֵל :"םוליעְל יִמָש-תֶא םיִשֶא
 תושעל ורְמָשְידא וקר "םֶכיִתְבַאל יתרמעה רשא הָמְַאַה לעמ
 :יהָׁשמ"דיב םיִטּפְׁשַמַהְ םיִקחַהְו הָרּוּתַהחילְכְל םיִתיִוְצ רֶׁשֲא-לְ תֶא

 םיוּגַהְִמ עֶר חתושעל סל יִבָשְיְו הָדּוהְיתֶא הָשְנְמ עַחָיַו
 -לֶא הָוהְי רבי ם :לֶאָרְׂשִי יִנְּב יִנָּפִמ הֹוהְי דיִמָשַה רֶׁשֲא
 אָבְּצַה יִרָשדתֶא םֶיֵלֲע הֹהְי אבני: :ּוביִׁשְקַה אָלְ ֹומע- לָאְ הָׁשנמ
 םִיַּתְׁשִחְנּב ּוהְרְסַאְיַו םיִחֹוחַּב הָׁשנְמ"תֶא וכל רושא למל רשא
 על ויל הוה ינּפתֶא הָלֲח ול רָצָהְכְו* | :הֶלְבְּב הכיל

 אוה הוה יִּכ הָשַנְמ עֶדיַו . דתומלמל -- ּוהָביִשיו ותָנְחִת
 הָבָרעמי ריוְד-ריעל ו הָנֹוציִח המוח הָנְּב ןלדירחאוי+ :םיִהלֲאָ
 דָאְמ ָהָהיֵּבְנַי לפֹעְל בֵבָסְו םיִנָּדַה רעָשְָב אֹובָלְו לַחּנַּב בינל
 יהְלֶאתֶא רַסִיַו 5 :הָדּוהיְּב תֹיִרְצְּבַה םיִרְעָהלְכְּ ליַחדירָש םֶשָיַו
 רֶהְּב הָנָּב רֶׁשא תּוחְּבְזִּמַה- לכו הֹוהְי תיֵּבִמ לָמָּפַהתֶאְ רֶכַּנַה
 הָוהְי חּבְזמ"תֶא כי :ריעל הָצּוח ךלשיו םלָשּוריִבּו הָוהְיתיְּ
 הָוהְידתֶא דועל הָדּוהיְל רַמאיִו הָדֹותְ םיִמלׁש יַחְבִז ו חַּבֶזיו

 םיִרְּבַדְמַה םיזחה רָב ללא ולתת הָׁשנִמ רב ד תו
 :לֵאְרְשִי יכלמי יֵרבד-לַע םָּנַה לארי יִהלֲא הוהְי םׁשְּ ויִלֶא
 הָנְּב שא תֹומְקמַהו ולָעַמּו ותאָטַח לָכְו ולְרַתַעַהְ ותְלִפְתיו
 םיִבּותְּכ םּנַה ועְנָּכַה נפל םילְּפַהְו םיִרְׁשֲאָה דיִמַעָהְו תומָּב םֶהְב

 לנתיב ּוהְרְְקִִ ויתבֲאסע הָׁשנמ בשווי :יוח יִרְבִּד לע
 | פ | ויִּתְחַּת ֹונְּב 'ןומָא

 למ םיִנָש םיִּתְשּו וכְלְמְּב ןוִמָא הָנָש םִיָתְׁשּו םיִרָשָעְהָּבִי
 -לָכְלּו ויִבָא הָשַנִמ השע רֶׁשֲאּכ הָוהְי יִניִעְּב עַרָה שעיו=* :םֶלָשּוְריִּב

 7 ל 1 6 nonn 5 םֶלּועְל | 8 * 21% 21,8 6 (6000\00)) 9 (moveri) דיִנָהְל |

2R aliter;2 לכל; 1 זמ 41 || << Rםֶת-- | 4  Vrsל ] 6 25 64 יִּתַתָנ |[ 62%  
kara Fiwv (PAזז 8 וייחב || 13 = >6% | 14 = 65 676 ג\6066  || item in ga 

‘Bh | 16 83 'ל  vérév rod TF), 0 ad occidentem Gihon,א. ע6ד0ע; 7 6.  

 JI; 1 6 ca 25MSS Edd 68 2 | 18/19 *°>6 | rg ל 16 1215 )6?( םיזוח
ins 6 6 a3 | * 65* Auwsg, id postea.ויזזח | 20 *  (cf 3); prps 
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 אָלְנ :םֵדְנעַיו ןֹומֲא חַּבְז ויִבֲא הֵׁשֹנְמ הֶׂשְע רֶׁשֲא םיִליִסְּפַה
 הברה ןֹומָא אה יִּכ יָבֲא הָׁשנִמ עַנכְַּ הָוהְי יֵנפַּלַמ עַנָבָנ
 ץֶרָאָה-םע ופיו=פ :ּותיַבְּב ּוהָתיֵמו וידבע ריִלע ורָשקיו+ :הָמְׁשַא
 ּוהיִשאידתַא ץֶרַאָה-םע כיל ןֹומָא למה לע םיִרְׁשְקַה- לָּכ תֶא
 ס ותחת ֹונְב

 הָנְׁש ת ו םיִשלָשּו .ִכְלַמְב ּוהיַׁשאְי םיִנָׁש הָנומָשֶּבי 4

 יא - יכְרדּב לו הָוהְי גיב רֶׁשיה שעיר* לשירי ךְמ
 אּוהְו ֹוכְלָמְל םיִנָש הָנומָשְבּ :לואמָשּו ןיִמָי רַסאָלְו
 הָנָש הָרָשָע םיִּתְשְבּו ויָבָא דיִוָּד יָהלאְל שורְדל לַחַה רענ ּונָדוע

 םיִליִסְפַהְו םיִרָשַאָהְו תּומָּבַהְֶוִמ םַלָׁשוָריִו הָדּוהְיתֶא רַהַטְל לחה
 "רֶׁשֲא םיִנָמַחַהְ םיִלָעְּבַה תֹוְחַּבְוִמ תא ויָפְל ּוצת נינ*4 :תֹוכָּסּמַהְו

 -לע תב םינַהְכ תומָצעו :טהל םיִחְבְזַה קז רנפילע קרזיו

 םִירְפְָו הָשְנִמ יֵרְְבּו :םלָּׁרו"תֶאְ הָדּוהְי-תֶא רֶהַטְיַו םיִתוְּבְזמ
 תּוחְּבְזִמַהדתֶא ץִּתַנִיַוז :'ביִבָס יםֶהיִתְב ךַחְּבי יֵלָּתְפנ"רַעְו ןועָמשְו
 ץֶרֶאז לָכּב עַד םיִנַמֲחַהלְכְו קהל תת םיִליִסַפַהְ םיִרְׁשֲאָה-תֶאְו
 רֵהַטְל וכְלמְל הרׂשע הָנֹומְׁש תַנָשְבּו* ם :םִלָׁשְרִל בׁשו לארי
 -רׂש והישעְמתֶאְ הלא ןֶפָשתֶא חלש תִיְּבהְו ץֶרֲאָה"תֶא

 :יָהלֲא הָנהְי תיָּבדתֶא קח ריִּכזִמַה ָֹחֶאֹטְּב חַאו תֶאְו ריִעָה
 -תיב אָבּומַה ףַסַּכַהדתֶא ּונְּתִיַו לּולָּנַה ןֶהְּכַהי ּוהְיִקְלַחְדלֶא ּואבפפ

 לּכִמּו יםִיְֹפֲאְו הָׁשנְמ ךִימ ףפה יִרְמש םיוָלהּופְסֶא רשא םיִהְלֶא
 לודלע נתיבי :םֶלָשּורְי "יבש ןְמינִבּו הָדּוהְילְּכמּו לֵאָרְׂשִי תיִרָאש
 הָכאָלְמַה "ישע ותא וניו הָוהְי תִיבְּב םיִדָקפּמַה הָכאָלְמַה יהשע
 םיִשְרָחְל יונְתִיְויי :תִיָּבַה קולו קּדְבְל" הָוהְי תיִבְּב םישע רֶׁשֲא
 םיִּתְּבַה"תֶא תֹורָקְלּו תוְרְּבִחְמל" םיִצַעְו בַצְחַמ יִנָבֲא "תונקל 'םיִנֹּבַלְו
 הָנּומָאְּב םישע םיִׁשְנֲאָהוַײ סם | "הָדּוהְי יכלמ ּותיִחְׁשִה רֶׁשֲא

Cp 34, 4 °° 655 א Karéoradev )" —dkaye) 076ד6 א Tpodwrov 
 ירבק | 5 0 םִת- | 6 *= 0 םֶחיִתבְרַחְּב , א  16 Vrsל | ( )5 —ivסטזסס

 =  5 cn 2/0005 eorunד. ד6ח0ו6 00ד )6 ka ₪ 0%םֶהיִּפָּב רַחָּב;א 1 'בְרָחַּב

 |  Apxovrwvדופצ  | 9 = 6+ xaקַדָהְל  veםֶהיִתַּוחְּב י) | * בֶבָ | 7 1 קַדַהְו
  5צפש  ro = 1 6-1 MSSובשיו 69 יבשיו  mlt MSSל 1 6 סט
 | וְלַנֹּדָרִי 25 D'על | = 2 קֵדַּבתָא ן קּומְל | זז * > 28 22,6 || ל  65 2Rישע | ל

 . | + 3 2R aliter'לו 2 65% 6
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 יִרָרְמ .יִנְּבְִמ םיוְלַה ּוהְיְדַבְעְו תחי םיִדְקְפִמו םֶהיִלַעְו הָכאָלְמַּב
 :ריִשיִלְכְּ ןיִבְמדלְּ םולַהְו חצנל םיִתָהָּקַה יִנְּב"ְוִמ םֶלָשְמּו הָיְרַכְזּו
 הָדֹובעו הָדֹובעל הָכאָלְמ יהשע לכל םיִחַּצַנִמְו םילבַסַה לעג

 ףָסָכַה"תֶא םָאיִצֹוהְבּו+ = :םיִרעוְׁשְו םיִרָמְׂשְו םיִרְפֹוְ םילַהמּו
 דִיְּב הָוהי"תרֹוְת רֶפַפ"תֶא ןהפה ּוהָיְקלַח אָּצִמ הָוהְי תיִּב אָבּומַה
 יִתאָצְמ הָרֹּתַה רַפָמ רפופה ןֵּפׁש-לָא רָמאיו ּוהָיקְלַח ןעיוי :הֶׁשֹמ
 -תֶא ןֵּפְׁש אָביו5 :ןָפְׁש-לָא רֶפָּפַה-תֶא ּוהְָקְלַח ןֵתִיַו היהְי תיֵבְּב
 ןְתְנרְׁשַא לכ רמאל רַבְּד למה תֶא דֹוע בשיו ּךְלַמַהְלֶא רָפַסַה
 הָוהְי-תיִבָּב אָצְמּנַה ףָסַּבַהדתֶא ּוכיִתִיַל :םישע םה ְּךיָדְבֲעדַיְּב
 ןפש די :הָכאָלַמַה ישוע ךי-לעֶו םיִדָקְפִּמַה ביל והּונתִיו

 ןֶפְש ְּביאָרקינ קה היל יל ןתנ רֶפְס רמאל למל רפופה
 עַרקיַו הָרּוּתַה יִרָבּד תֶא ךְלִמַה ַעָמָשַּב יהיו :ּךָלַמַה יִנָפְל
 -תֶאְו ןֵפְׁש"ןּב םֶקְיִחא-תֶאְו והלקְלֲח-תֶא ףלמה וציו :יָדְנּביתֶא

 :רמאל ְךֶלמה"דַבע הישע תֶאְו רפוסה שו ֶאְו יהָכיִמּב ןולבע
 "לע יהָלּוהיִבּו לֶאְרְשְיְּב רָאְׁשִנַהי דַעְבּו יִדעּב הָוהְיתֶא ּושרד ּובָליי
 ּונָב 'הָבְּתַנ רֶׁשֲא הָנהְיתַמַח הָלּודְנדיִּכ אָצְמִנ רֶׁשֲא רַּפַסַה יִרָבּד
 בּותְּכַה"לֶכּ תושעל הוהְי רַבְּדזתֶא ּוניִתובַא ורמש-אל רֶׁשֲא לע
 הל לֶא ּךְלִמַה" רשאו ּוהְָקְלַח ךלינ= ם הגה רַפָּפַה-לע
 איָהְו םיִדָנְּבַה רמוש יהָרְסַחדןּב יתַתְתוְּתדןְּ ימלׁשותֶׁשֲא הֵאיִבָנַה
 -הָּכ םֵּהָל מאת :תאזְּכ ָהיִלֵא ּורְּבדי הנְׁשמַּב םֶלָשּוְיִּב תֶבָשוי
 ם :ילָא םֶכְתֶא חֶלָש-רָשַא ׁשיִאל ּורְמֲא לֵאָרְׁשִ יהל הָוהְי רַמָא
 תַא ויבשוידלעו הָּנַה םוָקָּמַה ילע הָעְר איִבַמ יֵנְנַה הוהְי רָמָא הי
 :הָדּוהְי למ ונפל וארק' רֶׁשֲא רֵפַסַה"ילע תֹובּותְּכַה יתולֲאָה יל
 לכ יִנָסיִעְבַה ןפמל םיִרֲחַא םיֶהְלאל יגריטקיו יִנּובְנע רשַאו תחת
 ךְלמִלאְו :הָּבְכִת אָלְו הזה םֹוָקמִּב יִתְמַח יִּדַּתִתְו םֶהְיִדְי ישעמ

 רַמָא-הְּכ ולא רמה הָּכ הוהיּב שרל םֶכְתֶא חֶלשַה היה

‘Wy | 18 2R 22,102 6 והיְּדְבעְו | 13 51 לע | ל 16 ם1 155 686 : 
et Jer 26,22; 36,12 | 8%2 22,12 הָיָכיֵמְדנָּב רוּבְכְע 61 8 Rיהֵאָרְקִיַו | 20 יי  

 22,13 "הדּוהיילּ דעבּו םָעָה | ל 1 6 6 (2) הָתְצְנ (איִה) | < 1 6 65 28 ּועמש |
 22 5105 6 6 רַמָא (115 +- הו 1315 360 + (nb || * 697 6 מוג (םלש) | < 0
 תַהְקִּמ, א ות; ] prb 6 2R 22,14 הָוְקִּת | 4 קנ MSS 8 הדסח, 28 םַחְרַמ |

 24 °° 2R 22,16 יֵרְבְּד || ל 6 םיִרָבְּדַה | = 2R Np | 25 * Q2R 22,17 ורטקיו
 א וריטקינ | * 1 6 6 28 הָתצִנְו
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 ויצשוילעו הזה : םוקטה- לע בירב" תֶא משב םיִהלֲא נפל |
 םָאְנ יִּתְעַמָׁש יִגָאְדםִנְו יִֶנָפְל ָךְבַתו ְיְֵנְּב"תֶא עֶכָקִּת נפל עֶנכּתוי
 ּולְׁשּב תובא ָתְפַסָאְנְו ְּיִתבַא-לֶא ףֶּפְסֶא יֵגְנַהé :הָוהְ

 הָזַה םוָקמַה-לע איבמ יג רֶׁשֲא השרָה לכְב ְּךיֵניֵע הָניֵאְרִאל
 ףָאו ךֶלמַה חלש ם :ךבָּר ָלַמַה-תֶא ּובישּוו בשלד
 שיִאדלֶכְו הָוהְי"תיֵּב ךָלֶּמַה לעיני :םָכְׁשּוריִו הָדּוהְי ןנְקולְּכ-תֶא
 ןָמְקְזרעְו לֹוָדָנִמ םָעָה"לָכְו םיָלַהְו םיִנֲהְכַהְו םלָׁשּורְ יֶבָׁשיְו הָדּוהְי
 :הָוהְי תִיַּב אֵצַמַּנַה תיִרְּבַה רֶפְס יִרְבְּדלָּכיתֶא םֶתיֵנְזָאְב אָרְקיו
 יִרֲחַא תֶכַל יהי יגָפל תיִרְּבַה-תֶא תָרְכיִו ומעל מַה דֹמֲעַופי
 ושַפָנלָכָב ובָבְלָכְּב ויָקֲחְו ויָתֹוְֲעְו ויִתֹוצְמתֶא רוָמָשְלְו הוהְי
 תֶא דמעיוצ :הָּנַה רַפַסַה-לע םיִבּותְּכַה תיִרְּבַה יֶרְבְּדזתָא תושעל
 םיִהְלֶא תיִרְבּכ םלׁשּורי יֵבְׁשֹוו ושעיו ןמְְנבּו םלשּוריב אָצְמָּנַהלְּ
 תוצאה תובעת לכ תֶא ּוהיִשאְי ריו הית יהל

 % :םהיַתובא והלא הוה ררחאמ ור אל ויוה לב םֶהיֵהְלֲא

 הַָֿה ּוטחְשיַנ הוחל הספ םֶלׁשְיִב והוא שעוני 5
 םֶתֹורָמְׁשִמ-לע םיִנֲהְכַה דמְעַיי :ןׁשאַרָה ׁשֶדחַל רֶׂשְע הָעְּבְראְּ
 לֵאָרְׂשִי-לָכְל יםיִנוָבַּמַה םיִוָלל רַמאיו :הָוהְי תיִּב תדובעל םקּזחְיו
 הָמלְׁש הָנְּב רֶׁשֲא תִיַּבב שָדְקַה ןוָרֲא-'תֶא מת הוהיל םישודקה
 הָוהְידתֶא ּודְבַע הָּתַע ףַתָּכַּב אָשַמ םֶכְלְןיִא לארי למ ליִוְּד"ְוְב
 םֶיִתוקְלִחַמַּכ םָכיֵתֹובֲאתיֵבְל ּונוכָהְי+ :לֵאָרְׂשִי ומע תֶאְו םֶכיִהְלֶא

 שֶדְקב ּוָדְמַעְופ ּוָנְב הָמלְׁש בַּתְכִמְבּ לֶאְרְשי ְּךְלָמ ריו בָתְְּב |
 ו בָאתיּב תקלחו םַעָה יֵנְּב םֶכיִחאל תובָאָה תיִּב תוְלָפל

 דוד

 - = הוהְי-רבְדִּכ תושעל םָכיֵחַאל ּוניִכָהְו ושדקְתֶהְו חסָּפַה ּוטֲתְׁשְפ

 םיִּזעדיִנְבּו םיִשָבְּ ןאצ םֵעָה ינבל והישאי םֶרוז ם  :הָשמדדְָּב

26 lacuna: cf ad 2R 22,18; Y guoniam audisti veroa voluminis 27 atgue . 

emollitum est ..|| 27 * Var® 6 יִרָבְּדדתֶא, 28 22,נפ יִּתְרַּבְּד רֶׁשֲא || ל-ל 2R גer | 
28 = >2R 22,20 || 20 2R 23,1 ויִלֶא | 30 2 2 םיִאיִבָנַהְו 1 בז 6 2R 233 

 | ןמינבו | 33 קc 1155 ר-  pro.תירַָּּב ₪ ] ; | 32 9 aduravitדּומעַה

Cp 35, 3 * א םיִנובְמַה 0 pl MSS 0%6יִבָמַ )6 ד. 5טעס' GF 1600800(0%( | 
 | ּונֹוּכָהְו  1 6 K 69ל קצקs תַחּונְמ 66( 1 28,2); 41 הָּנַה | 4 * 06% ּוניִכָהְו;

bb 1 6 pc MSS Vrs ִכּו . ,'ִּכ' | 6 <6 (ft d). 



  35,8—2Iב םימיה ירבד 18

 םיִפְלַא תָשָלָש רקְבּו ףָלֶא םיִשלָש רַּפְסִמְל אָצְמַּנַהדלֶבְל םיִחְסּפַל לָּכַה
 ּומיִרה :םיוללו םיִנֲהַּכל םעֶל יהב ויִרָשְו :ךלמה שוכרמ הָלֶא
 םיִחָסַפל ּונְתְנ םיִנהָּכל םיִהֹלֲאָה תיֵּב יִדיִנְנ לאח ּוהְרַכְז היל
 לָאְנַתְנּ והיעַמְשו יּוהיְנוכְו :תֹוָאַמ שְלָש רקבּו תואמ ששו םיפלא
 םיִחְסָפל םיולל ּומיִרַה םיִוְלַח יִרָש דָבָזויְו ילֵאיִעיִו והיבשחו ויִחֶא
 םיִנָהְּפַה ּודָמעַיַנ הָדֹובֲעָה ןוְּכִתנפ :תואַמ שמח רקבו םיִפְלַ תַשָמִח
 חַסַפַה ּוטֲתׁשּיְו וי למה תֹוצֲמַּכ םֶתֹקְלְחַמ-לֲע םיוְלַהְו םֶדָמָעְה -לַע
 םֶּתַתַל *הלעה רייר :יםיִטיִׁשְפַמ ?םיָולַהְו" םֶדיִמ םיִנַַּפַה וקרזינ
 רַּפַפּב בּוְתּכַּ הוהיל ביִרְקַהְל םַעָה ינָבל תובָאדתיבל תֹוָגלִפִמְל
 לְׁשְּב םיִׁשָדָּקַהְו טּפְׁשַמְּכ שָאְּב חַסַּפַה לשבר :"רֶקְּבִל ןְכְוהׁשמ
 ּוניִכַה רַחַאְוצ :םַעָה יִנָּבלָכל וציִריו תחל םיִדְוְדבּו תוָריִסַּב
 םיִבְלֲחְַו הָלּועֲה תולעהְּב ןלהָא יִנְּ םיִנָהְּכַה יב םיִגַהְּכִלְ םַהל
 םיִרְרשַמַהְוי :ןרהא יִנָּב םיִנָהְכלְ םָמְל ּוניִכַה םיַולהְו הָליל-רע
 להזוח ןּותְדיִו ןַמיַהְו ףֶסֶאְו דיוָּב תֶוְצַמּכ םדָמעמ- לע ףֶסָא"ינְּב
 -יִּכ םֶתרְבִע לעמ לּוסְל םַהָל ןיִא רַעָשְו רעשל םיִרעְשַהְו ְּךָלַּמַה
 אּוהַה םויַּב הֹוהְי תנובעלָּב ןוכת6 :םהל ּוניִכָה םִיולַ םָהיֵחַא
 :והָּיׁשאְ ךֶלמַה תוָצַמַּכ הָוהְי חֵּבְזִמ לע תולע .תולעהו הַסָּפַה תושעל

 ג"תֶאְו איקה תַעְּב חַסָּפַהְדתֶא םיִאְצִמנַה לֶאָרְׂשִוגְב שעוד
 יַמיִמ לֵאָרְׂשיְּב ּוהֹמְּכ חסַפ הָשְעְנאָלְוי :םיִמָי תַעְבש תוָצַמַה
 הֶׂשֲערׁשֲא חסּפּכ ּוׂשָעדאָלּולֲאָרְׂשִי יִכְלַמ"לָבְו איֵבָנַה לֶאּומׁש
 יָבׁשֹוְו אָצְמִּגַה לֵאָרְׂשְִו הָדּוהְי"לָבְו םִיִלַהְו םיִגָהְּכַהְו ּוהָיַשִאְ
 הֶׂשֲעני ּוהָּיַׁשאְי תּוְכְלַמְל הָנְׁש ּהָרָשָע הנֹומְׁשּבפ ם ::םָלָׁשּורְי
 והישאי ןיִכַה רֶׁשֲא " תאֹז-לְכ יָרֲחֲאיס :יהָּנַה חסּפַה
 תָרפ"ילע ׁשיִמְְּרכְּב םֶחְלַהְ םִירצְמ"דלִמ ֹוכְנ יִהָלֲע יתִיּבַהתֶא"
 ל יל-הַמו מאל םיִכאְלמ ויִלֶא חַלָשיַוי * :ּוהְיָשאי ותאְרקל אי

 8°56 (?add) | ל ada? | > 6-59 x. luna || 9 * Q 'נָנֶכְו 865 "וכו; 1
frt 6.654 Es” splay | > 65 x. שמג! 603 (Es) לאוו | ro 65% En + 

éxovteg 0 ג et in fine kai 00דש To חקשוט6ש cf 12° || v ir >6PA (Es), 
habet hic v 13 || = add? | ל 63 + הָלּועָה ibn | r2 ° 1 c Gel BA sr) 
ang | +ל 6ז = rode pégyoug | © pl MSS Vrs רקבל | 13 6 x. % 
Bugiag | 15 5 6 דיו | ל" pc MSS Vrs ttn || 10 7 * >6BA (CW, 60% + 2R 
23,24—27 sed pro D‘YpWT xapa(t)sau (= DWP); 6 aliud da add | 
20 *5 6Ch sol kal avégn | ל-ל >6Fsr | >> 69% 59 2R 24,29 רושא ְּלמְלְע 

 רַהְנילע.
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 םיִהלאָו 'יִּתְמַחְלַמ 'תִיְּב"לָא יב" םֹויַה יהָּתַא ְףיֶלָעדאָל הָדּוהְיךְלַמ
 בֵסָה"אָלְו=י :ְָּתיִחְׁשיהלַאָו יּמַעְדרָשַא םיקלַאמ ּףְל"לַדֲח יִנָלֲהַבִל רמָא
 יָרְבּדלָא עַמָׁש אָלְו יׂשַפַחְתַה ֹוּב"םָחָלִהְל יִּכ ּונָמִמ ויָנְפ ּוהָיַׁשאְ
 םיִריַה וריניפ ם :ֹוָּדְנִמ תַעְקַבְּב םֶחְלַהל אביו םיִהְלֶא "יִּפַמ וכ
 :דִאָמ יִתיִלָחַה יֵּכ יֵנּוריֵבֲעַה לידְבעל מַה רָמאינ ּוהָיִׁשאְ למל
 -רׁשֲא הָנָשַמַה בָכְרְלַע 3 ּוהָביִכְרִיַו הָבָּכְרַּמַה"ןִמ ויָדְבַע ּוהָריְבעַיו
 הֶדּוהיִדלָכְו ויָתֹבֲא תִיִרְבקַּב רַבְקִיִנ תֶמ שור והכיל ול
 והישאי-לע 5 ּוהָיִמְרִי ןגוקינפ : :ּוהישאידלע םיִלּבַאְתִמ םָשּוריַ
 םוּיַה-דֲע ּוהיׁשאי-לע םֵהיִתֹוניִקְּב תֹורְׁשַהֹו ו םיִרְׁשַה לכ ּורְמִאיו

 רֶתְיַו | :תוְנקַהלַע םיָבּותְּכ םָּנהְו לֶאְרֶשְולַע קחָל םָנְּתִי
 םיִנשאָרָה ויִרָבְדּוז ::הָוהְי תְרותְּב בּוָתְכַּכ ויִדְסִחו ּוהָיִשאְי יִרְבִ
 ס  :הָדּוהְיְו לָאְרָשְיְדיִכְלַמ רֶפס-לַע םיִבּותָּכ םָּנַה םיִנֹרֲחֲאָהְו

 -תַחַת ּוהְכיִלָמִיַו והישאָיְּב זֶחֶאוהְיתֶא ץֶרָאָה"םע וחקיני 6
 הֶשלֶשּו ּוכְלֲמְּב זַחֶאוְי הָנֵׁש םיִרְׂשֲעְו ׁשלְׁשְַבי :"םֶלָשּוריִּב ויֵבֲא

 שנעו םִלׁשּריּב םיַרצַמיַלמ ּוהָריִס לשוב ךלֶמ םיִׁשָדֲח
 -תֶא םִירְצִמּדַלַמ ּךַלְמַוצ בָהָז רּכַכְו ףָסָּבירּכִכ האמ ץֶרָאָה"תא
 -תֶאְו םיִקְּוהְי ֹומְׁשתֶא ביו םלֶשּוְריַו הדּוהְילע יהא םיִקָיְלא
 םיִרָשַעְְִּבמ  פ :יהָמְיָרצִמ ּוהֶאיִבְיַו ֹוכְנ חֶקל ֹוֵחָא זַחֶאֹו
 יִמְלָשּוְריִּב ְךֵלֶמ הָנָׁש רשע תַחאְו ובְלִמְּב םיקיוהי ּהָנש שַמָחְ
 לבב למ רַצאָנְדכּובְנ הָלָע וויִלָעַ :ויִהלֲא הָוהְי יִניִעְּב עֶרָה שעיו
 איִבַה הָוהְי תיִּב ילַָמו :הָלְבְּב וכיִלְהְל .םִּתְׁשְחַנַּב ּוהְרְסַאיו
 םיקיוהי יִנְבִּד ֹרָתְיְוֿפ ולָבָבְּב ולְכיֵהְּב םֶנָתִיַו לבבל רַצאָנְדַכּוְבְנ

 יכל ירָפת"לע םיִבּוּכ גה ריִלָע אָצְמִנְַו הָשָע"רׁשֲא ויָתבעְתְו
 v 21 6% aliter || 21 *1 6 6999 הָתא יִנָא | ל 69% 501 םָחָלָהְל || < 6+
 NB? 9 contra 070% קאש (רחא תיב 6 רּושָא תיב?) | 22 * 1 6 6%

 קָּוְחְתַה el 6 659 בֵׁשָח | * 6** איִבָנַה ּוהָיִמְרִי | < תסממ MSS יִנְּפִמ |
 24 65% Est 5 | )כַּקְבְרhָו ny (2R 23,30 הָדּוהְי יֵכְלַמ יִרְבְּד רָפַס | 6 6

Es) 2R | 2 GR 2 3ז * 6-5 2% 23,30 - !תא וחשמיו | ל >656*  
ins antea np cf 289 || 4 65+א הָתְלְבְדְב 6 ְּךלממ) | 3 6 הָמיִרְצַמ ;  

 ית "תֶתְל ׁשֹנֲעַהְל ץֶרָאָה הָלחַה זָא הערפל ןַתָנ בֶהּוַהְו ָסָּכַהְו םַש תַמיו
 תֶתְל ץֶרָאָה םע-תָא בָהְּוַהתֶאְ תַסָּכַה-תֶא שגְנ כר שיִא"לָכְו הערפ יִפדלע

peyigravag lwiakeww ... . |א. 25מ66 דס6  -+- cf 2 51 GL (Es)הכנ הערפל : 

 55 cf 2R( + GBA (Ch) 23,36) הָמָרְְִמ היִךנ תַב הָרֹוכְז ומָא םַׁשְו | ל 6% +
 vb compl (cf 2R 24,1--4) | 8° 60% ל םיִמָיַה יִרְבּד



 1320 ב םימיה ירבד 23—36,9

 יהָנומָשְֶָּבי פ  :ויָּתְחַּת ונְּב ןיִכְיוהְי ָךְלֶמַיַו "הָרּוהי'ְו לֵאָרְׂשִי
 םֶלָשּוְיִּב ְּךלָמ םיִמָי תרׂשעו םיִׁשְדֲח הַׁשלְׁשּ ּולְמַּב ןיִכּוהְי םיִנָש
 רַצאָנְדכּובְג ךֶלָּמַה חלש הָנְׁשַה תָבּוׁשְתַלְו :הוהְי יִניִעְּב עַרָה שעיו
 ומָא ּוהָיקְְצתֶא לֶמַו הָוהידתיּב תֹּדְמָח יִלּכְ"םַע הָלָבְב ּוהָאְבִיַ
 ּוהיִקְרִצ הָנָׁש תַחאְו םיִרׂשֲעןְי : - :םלָשּוריְו הָדּוהילַע
 הָוהְי יניִעְּב עֶרָה שעיוי> :םֶלָשּוְריִּב ּךְלֶמ הָנָש ּהָרָשָע תַחאְו ֹוָכָלָמְב
 למ םַנְויג :הָוהְי יִּפָמ איִבָּנַה ּוהָיְמְר נפל עַנְכִנ אֶל וַהְלֶא
 ץקַאי ֹוּפְרע-תא 3 םיהלאב וטיִּבְׁשִה רש דָרְמ רֵעאָגְדכּובְנ

 ner aad למחר וש םָכְׁשַה ויכָאלמריב .םהילע
 םיִעְּתְעּתַמּו ויְרָבְּד םיזובו םיִהְלֲאָה יִבָאְלַמְּב .םיִבְעַלַמ יהי
 םָהילע לעיני :אפרמ ןיאָלדע וָמַעְּב הָוהְיתַמַח תוָלַע דע ויָאיֵבְנְּב
 למֲח אָלְו םָשּקַמ תיִבַּב בֶרְתַּב םֶהיִרּוחְּב גלהיו "םייּדְשּכ ךלָמתֶא
 תִיָּ יל לכו ודָיְּב ןתְנ לָּכַה ששי קז ג הָלּותְבּו רּוחְּב"לע'
 ויֵרְׂשְוְךֶלָמַה תֹורְצִאְו הוהְי תִיָּב תורְצאְ םינַטָּקַהְ .םיִלדִּגַ םיִהלֲאָה
 תַמּוח תֶא ּוצְּתַנו םיִהלֲאָה תיֵּב-תֶא ּופְרָׂשיוו :לֵבְב איִבַה לָּכַה
 :תיִתָשַהְ ָהיֶּמַחמ ילכו שָאְב ופרש יֶתּונָמְרַאדלַכְו םלשורי
 "רע םיִלְבעל ינו ולוי לָבָּבלֶא בֶרֶחַהְִמ תיִרֲאְׁשַה ל
 ץֶרָאָה הָתְּצָר"רַ ּוהיְמְר יִפְּב הָוהיהרַבְּד תואלמל“: :סֶלּפ תּוכלמ למ
 פ :הנׁש םיִעָבְש .תואלמל הָתָבְׁש יִהָמַשַה ימחלכ היָתֹותְּבִׁש-תֶא

 ּוהָיִמְרִי "יִפָּב הָוהְיְדרַבְּ תולְכל סרֶפ הל שרוכל תַחֶא תֶנָשְבּוי
 ותּוכלַמהלָכּב לוק"רבעיו ספ שֶרוְּכ תּור-תֶא הָוהְי ריִעַה
 תוכָלְמַמלָּ סר משר רַמָאהכ ס :רָמאַל בָּתְכמְיֹנְ

 לע זמ ויָלֲא יהוה מעל םֶכָביִמ הָדהיִב רש שי
 8 b> <6% | > 65 + 2R 2464+ ויָתֹובֲא םע אנע ןֵנְּב רַב | + 6% הָיְנְכי
 id 9 | g ins 6 1159955 98 GALS 2R (הָנָש) הֵרָׂשֲע | זס 1 c 680 וויִבָא יֵחַא|

Ch roo14 535 6 6% | הָדּוהְי | * 0 -לָעְמְל | :7 * א םַיְ- 0 םיִּד-- | ל  
aUtrdvדע .- ףג6משסע א.ד. 6000760006  TAg mapOévouא.  Zedekiov 

 amnrarov | 20 655 MHowv || 2r °° <65 6% || 22 * Esr rr BH | ל >6= |
 23 * 6" ןוילע יִנדָא לָאְרַשִי || ל 67 0 + 66 חpoUעetral ד00 חס 60 טסו |

 6% nen; 1 6 pc MSS GBA Bsr 9( L(Esr 8) Esr 1 3 ית:



MONITUM AD LECTOREM. 

I. De horum Bibliorum ratione in Prolegomenis toti operi 
praepositis disserui. Hoc loco praeter Deum, qui vires et vale- 
tudinem praebuit, omnibus, qui his Bibliis operam navarunt, 
eratias agere maximas mihi liceat, imprimis sociis et viris in 
Prolegomenis, § 8 nominatis. 1. I. KAHAN animum non solum ad 
corrigendas plagulas, sed etiam ad res ipsas attendit, id quod vario 
modo operi profuit; item DR. KRAMER in perlegendis plagulis locos 
in notis allegatos diligenter evolvit et errores nonnullos sustulit. 

2. Quod attinet ad 0207/0725 ef socioruin ladoreim, conferenda 
sunt huius operis Prolegomena, § 8. — Omnia, vel singula, 
quam diligentissime sunt deliberata; paene ubique contigit, ut 
editor eiusque 5001 inter se consentirent: non raro de singulis 
notis, priusqguam in eam, quam lector in manibus tenet, formam 
redactae sunt, praesertim in Prov., 100, Eccl, Dan. et in aliis qui- 
busdam libris, uberrime per literas agebatur, In libris Jerem. et 
Ezech. adornandis editor nonnulla, in XII prophetis haud 
pauca — licentia, quam I. W. ROTHSTEIN et W. NOWACK obvia 
ei dederunt comiitate — et ad formam metricam textus et ad 
notas contulit. — In Ez 40,750 1. W. ROTHSTEIN lectorem scire 
vult, ipsum formam D7iN rectiorem putare. — In libro Amos 
corrigendo editori libellus manu scriptus EDUARDI SIEVERS (cui 
nondum ultimam apposuerat manum) praesto erat. 

3. Inter 7/0/00 typograplica in Corrigendorum tabula col- 
lecta haud pauca orta sunt excisis mere in prelo literis vel 
vocalibus et accentibus. Cum nonnulla eiusdem generis menda 
non in omnibus exemplaribus inveniantur, alii fortasse alia in 
suis ipsorum operis exemplaribus reperient. In altera, si quando 
opus erit, editione praeparanda e tabulis stereotypis menda illa 
curabimus auferenda. 
Scripsi Lipsiae R. KITTEL, D. 

Kal. Iun. 1906. - 

CORRIGENDA. 
cf p. 552. — De. KAHAN Znaimensis exemplar partis prioris correctioni- 

bus in margine adnotatis liberaliter nobis praebuit. 11115 usi sumus, gratias וס 
docto habentes, in perficienda Corrigendorum tabula. 2 == in textu; # = in notis. 

pag V (Proleg.) not 5 1 Jdc 7,18 (pro 7,20). 

 annoBy Pra יז 2/2. 1ירשע 243341 וינפל 27ק0 ? 1 וחתשיו

Ex 330,7 21ןַב 3623" א 1 10 405% 360 ?1:תתי 39,141 רפיטופ. --  

 ;1 הוה 307 ?1 תְרנה 35 /1 תשרחבו 37,5 ?18אָביו. -- 1 417 ?1תֶא

 זז /1רמאָל זל14 /1ולָכאת 188 /1ךמא-תב 3371 םכצראב 7?
 וםְֶתא 2:4%1לעב 23,נס /] םתאָבהו 23,7 /1 הניִפאת 23,40 21 םימי
 26,31 א םכשדקמ. -- אוג 328 ? 1 הלעמו אב +1 :הָחנמל | 1035 71וסניװ
 ז2 21 השמ 1132 /1 הנחמה 11,32% א 4006: צש 6 א. ילשה | 15,33 ?

 1השמ 1 יעיבשה 1 לעפ 26,26 1 ינלאה 26,32 1 רפחו

 32,49 ?;1:ּהָּב 3324 21 :הָדרחב 333471 התבטימ. -- Dt 1:6 1 :ֹורָג

 1,33 /1םכתנחל s,:ס /1:וָתומ 5,16 ?1 ָךָמא :2כז ;!רַׁשאכ 6 ךירעשב

 22,16 /1 רענה 6 הזה 28,255 ?1 הועזל 3213/1יתמַב 343 21 תעקב.
Biblia. 85 



qt 
CORRIGENDA 

[os 12 21 נבל 2,18 21 ןולתה | 54 +1 :וךבע 820 ? 1 שמשה 
  12יתודא  etהילע 123 1 :המחלממ 14,6 21 עשוהי : 1 1034

 אשי  etהטמָל | 24,19 21 הוהי |
 :,8/1חמרַו 620 /1+ןַכ 7,18/1תורפושב 8,333 ק|קזט 833/1תמ 186

o4gz ar .1מ34 21:תב 1ל2 21יתאו 17?175י 18: ;ןשיא 
ISR INI 2 1 הוהי 6871 ןורקעל 91 ;1ומלשוו 72 

  etתאְּב 14297! טעמ 771 ךיחַאְל ד לע 20,25 7 1 בשיו |

  2310 2110. 2םקיו 20,33 1 הלב 215 21 דודו 2176 26 הוה

 רָביַו 2623 1 :הוהי 1 ;ןרשאלא ו ,21 +1 לואש 3,5 ?1 יששהו |
| pro Ch 6,2 41ךליו 6,84 ins: sed cf Jon 4,9 8,11 קזס שיּדְקֶה 

 ויחר-160 :25/lג אָשֶנ 10161 רזערדה 16,119 1 רזוערדה 11,261 השיא
 דוד ףא 121471הוהי. .ספא 1 : ּהֶדיִמ 13.6 21 יתש 13,36 71 לודג

 םיש-- 3 /1 םאיחַא.  adde 0:1/1:תמ , א 1 לַכַּתו 23,22 ג4 השלשב 13,39
IR :,26 / 1 ךדבע 2,15 21 הוהימ 228/1הֹוהי 5,3 / 1 רימחיו 68% 

 vavrl pr katd piov) 5דaא(  8,37 * 2 1: 1 6 6ן םישלשה 7,42 21 םינמרה

g,22 5 1: 1frtcCh D7 ה 1026 א 1 2 02 1,14; 9025 | 1028 zl) 
  -- 2R 441 1רבדב 18,13 1 םחל 19,13 21 הנהו,  TN 13d / 1ודה

 היה 521 21 הבכרמה 1021 1 לארשי 15,24 21 שעיו 16,זז 21 חירוא

 היה 6 :הירכז :8נז 21 הָרושא 1821 21 ךמסי 1023 21 םוָרֹמ 21 182

  6םיצקשה  [ 10155 202 3421 23,24 ad:םירפ 22,13 ** א 21 19,29

notam: 20 35,195 kapa(t)seu = Dp 2325712 23,33 °° xl 6 
pag 552 linea Io [ Gn 46,21 ל pag 552 linea 11 1 Dt 27,19. 

Jes 123 21 בֶהא 314 ;1 נעה 8,::;נהוה 45,4" א 1יִעְַיל 662 
 וננגמתו (ק: ונננ) | 65,1 * א 1 ינולאש. |

Jer 113 5 א adde: sed ו 4 53/1 וקוח 58% 3006: 1? םיִכָשַאַמ 
5,31 2 3006: prps ורוי קז 'רי 7,24 א 8006: dl? 6 [ עמְּב 10,6 7 ad ןיאמ 

8006 notam: prps }'N io 23 ישב: כמו ְךלָה 13,19 ad לש 'גה 6 

notam: 1 הָמְלש תּולָנ 14,4 5 א adde: prps IAD . יִדְבְועְו 15, אש. 

prps ל ףיִתררש vel ךיִתְרשַה (ab aram (ררש 21,75 2 1 64 (pr 67"4( 2177 
 ל 619 31138 א 1ודחי | 36,4 ?1 ירבד  prolcée | 257 < 6ו:

AMR 1 IIS. 

Ez 18,7 * 2 4066: 6 QD תַלבַח (6ע6אט00ןג6ע 6006(\סטד06) 18,28 21 בושיו 

  (pr TY) 11ורכזו 15 1 ךלא -- Hos 219 21 55וּפְמ. 21 41,15

 ָהימיִמ  [ szra. — Nah 2,9 2 8006: vel potiusא  -- Mi 2לא-תיב.

 לבברז דיב.  — Sach 46 # 1ןַּכ.  — Hgg 1,10 / 1המהו.
Ps27:lpPh 57 רַבֲעיַו s21בעתי 691יגממ 107,255 8006: קזק 

cf Gn 8,1 107,29 ad DP’ adde not:l? DOV 103% א ךיתחשמ 127,2 ad 

 כא.  adde not: prpsןָכ

Ru 2,18 /1 ארתו. ₪56 25 א 16%0. Esr 5,17 ?1 םלשוריב 2 /1 טקה 
 הימש 1 1 00016 (pr * )זז 1 |6006000ג 11,32* א 1ידָה זז,34ל 10

  1(6F%) i8,10°zl:ילארׂשי 17,6ל א [200 12,41 Zlו ] 6| 9  12,12%א *12,3
lbovpaaw 204° xl’ 266 xl rpwrorékov et praem 00ד )* rQ) 
  100014 TIהָלֲעַּתַ 2,135 7% א -- 2Ch 1,172! 1יוהָיְָנְּב. 21 27,34

pone * ad םישש 24,10 1 0. 



SIGLA ET COMPENDIA. 

oe 

A = Aquila A = versio arabica A = versio aethiopica 
3 = editio Pombergiana Jacobi ben Chajjim anni 1524/25 E'= Quinta 

6 = versio graeca LXX interpretum ._6F = codex Ambrosianus 
6% = codex א 5 6% = 6060510 hexaplaris 
6% = codex Alexandrinus 6 = recensio Luciana 
8 = codex Vaticanus 6% = catena Nicephori 
GCom)pl = editio Complutensis )1514--17( 6% = codex Marchalianus 
6D = codex Cottonianus Geneseos (= XII Parsons) 
GE = codex Bodleianus Geneseos | 67%= Aldina (Ven. 1518) 
6* (6F* etc.) = prima manus, 6®°° etc. secunda, tertia manus 
61 (GPF etc.) = altera versio (ex duplici) 
6 ipsum = omnes MSS vel gravissimi 

0 = Theodotion fi = versio coptica 
K = Ketib (KO, KO = K apud Orientales, Occidentales) 

== versio vetus latina (Itala) secundum Sabatier 1739—49 (1751) 

£ = codex Lugdunensis (ed. Ul. Robert 1881. Igoo) 
15 = margo 6001615 Legionensis (ed. Vercellone, Var. Lect. Vulgatae, 

34] = Masora, textus masoreticus | ]1860. 64) 
MS = codex manu scriptus MSS = codices manu scripti 

4MSS, 10155 etc. = 4 vel 10 MSS secundum de Rossi, Variae Lectiones 
Vet. Test. 1784ss et Supplem. 1798, inclusis codicibus, qui prima, 

exclusis illis, qui secunda manu lectionem tuentur (cf. Var. Lect. 
I ALI, pag. XLVI) 

IMSF, MSJ, 3MSS™ etc. cf. Var. [pretum vel Targumi etc. 
61155, EMSS (vel 6MS35 MSS) etc. = codices manu scripti LXX inter- 

Occ = Occidentales Or = Orientales 

OrP7 = codex Tschufut-Kale 7 
Or*# = collatio Kahlii (cf. Kahle, der masor. Text etc., 1002( 

QO = Oere (OF, Q°* = 0 apud Orientales, Occidentales) 

Pentateuchi codex hebraeo-samaritanusענת =  

xx = versio samaritana (Targum samaritanum) 
2 = Symmachus (Walton, 1654s 

$ = versio syriaca secundum editionem Polyglottam Londinensem Briani 

3% = codex Ambrosianus SP} = editio Lee 1821. 3 

35% = versio syriaca hexaplaris cf. 65 SV = editio Urmiensis, 1852 

6 = Targum (in Pentateucho = 9) 
65 =~ Targum editionis Bombergianae 8 1524/5 
61 = Targum Pseudo-Jonatan (ed. Ginsburger, 1903) 
6211 == Targum Hiersolymitanum secundum (Fragmententargum) ed. 
6" = Targum editionis Lagardianae 1872. 73 [Ginsburger, 1899 

@M = Merx, chrestomathia targumica, 1888 
60 = Targum Onkelos (ed. Berliner, 1884) 
Fr = Praetorius, Targum in jemen. Uberlieferung (ad Jos et Jdc 
6 = Targum editionis polyglottae Waltonii [1899. Igo0) 

Y = versio latina vulgata 94 = codex Amiatinus 
Var = varia lectio (cf. MS, MSS) 

Var = Var secundum Baer 
VarF*2.3= Var cod. Erfurt. 1.2. 0 

85* 



Var = Var sec. Firkowitsch (cf. Harkavy und Strack, Catalog 
der hbr. Bibelhdschr. etc., 1875) 

VarS ~ Var sec. Ginsburgii Biblia masoretica [Bible, 1897) 
(MSS, MSS® = Var sec. Ginsburg, Introd. to the .. Hebr. 

Var] = Var codicis Jemenensis (cf. Hoerning, Karaites MSS, 1889) 

Varkes = Var secundum Kennicott, Vet. Test. 1776ss. 

Var secundum Joh. H. Michaelis, 1720שבע" =  
Var? = Var codicis Petropolitani anni 6 
VarS = Var secundum Strack, Gramm. des Bibl.-Aram.*+ 1905. 

Var secundum Wickes (Hebrew Accent. 1881. 87)הע" =  
(6) )9( )6( etc. = 6G etc. non verbotenus, sed secundum rem 

etc. = 6 ad y etc. 

== additum, additamentum | m(u)lt | = multi, -ae, -a etc. 
= alll, -ae, -a etc. nonn == nonnulli etc. 

= aliis locis Occ = Occidentales 
= cum om == omittit, -unt 

= cum asterisco (X) Or = Orientales 
= confer(endum) orig = originaliter 
= codex, codices p(au)c = pauci etc. 
= (com)plures pr == pro 
= conjunge, -it praem = praemittit, —e 

= corruptum prb = probabiliter 
= dele(ndum) prp(o)n = proponit, —unt (quidam 
= dubium scriptores recentiores) 
= editio(nes) prps = propositum 
= excidit, -erunt Q = Jere 

= fortasse Seb = Seblr 
= Hexapla, -ricum Sev ~ == codex Severi hebraicus 
== Hieronymus sim(il) = similiter 
= codex Hillel soph pas = soph 6 
= hodiernum 5, ss (Sqq)= sequens, sequentes 
= incertum s ast = sine asterisco 
= idem sol = solum 
= codex Hierosolymitanus | Tig soph = Tigqtiin sopherim 
= insere (-it) trsp = transpone(ndum),-it,-unt 
= inverso ordine v, vs = versus 
== intervallum Var = varia lectio, cf. Sigla 
= liber Jubilaeorum vb = verbum, -a etc. 
= Ketib V(e)rs == versiones (omnes vel 
= lege(ndum) vid == vide(n)tur [pleraeque) 
= legit, -unt + = addit (-unt); in enume- 
= majusculum randis codd=praeterea 
= minusculum 3 = plus quam, deest in 
== codex manu scriptus . = textus (forma) conjec- 
= codices manu scripti, cf. tura probabilis 
= metri causa [Sigla | וגו" = pial (et cetera) 

Ex Lv Nu Dt Jos Jdc 15 29 IR2R Jes Jer Ez Hos Jo Am 

Mi Na Hab Zeph Hag Sach Mal Ps(w) Prv Hi(lj) Cant Ru 

256, wo 

add 

al 

al loc 

c 

c ast 
ct 

cod(d) 
(com)pl 
conjg 
crrp 
dl 
dub 

Ed(d) 

exc 

frt 

Hex,hex 

Hie(r) 

Hill 

hod 

inc(ert) 
id 

Jerus 

ins 

invers 

interv 

Jub 

K 

1 

leg 

maj 
min 

MS 

MSS 

m(tr) cs 

Gn 

Ob Jon 
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